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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Astrid Kågedal öppnar mötet
§ 2 Val av justerare
Pensionärsrådet utser Astrid Kågedal och Gun Sandqvist
att justera protokollet den 15 september 2020.
§ 3 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen
§ 4 Anmälan om justerat protokoll från 17 augusti 2020 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 24 september
2020
Pensionärsrådet går igenom ärende 7-31
Ärende 7) Tertialrapport 2
Diskussion om tertialrapporten och konstateranden som gjordes
var att det hänt mycket och mycket har förbättrats.
Bättre kontinuitet, bättre mat på äldreboenden, ramtid, tryggt
mottagande i hemmet, särskilda biståndshandläggare för personer
med psykisk ohälsa mm.
Allt detta är bra - men vi vill påminna om vikten av att arbeta
vidare med några frågor som vi tog upp i våras efter Revisorernas
rapport:
Bra att man ger läkemedel i avsedd tid - men man måste arbeta
vidare med att det blir rätt läkemedel, via ordentliga
läkemedelsgenomgångar.
Bra att man får smärtlindring - men man måste ha tid att först
göra smärtskattning.
Bra att man sätter in behandling vid palliativ vård - men man får
inte missa brytpunktssamtalen.
Bra att man fortsätter minska antalet personer som en
hemtjänsttagare tar emot, önskvärt att det fortsätter minska
Fråga om vilken kontroll det finns för personer som inte har
hemtjänst diskuterades och Odini informerade om uppsökande
arbete, kontakter med primärvård och information som skickas
ut.
Ärende 8) Drift av Tellus fritidscenter och Tanto Seniorlokus
Pensionärsrådet stödjer förvaltningen förslag om att Tellus
fritidscenter och Tanto seniorlokus upphandlas på nytt.
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Ärende 9) Upphandling av städtjänster inom hemtjänst
Pensionärsrådet anser att det är bra med städfirmor så att den
utbildade hemtjänstpersonalen används till omsorgen av de äldre.
§ 6 Information från avdelningschefen
 Odini informerade om att rapporten från IVO gällande
Hornskroken inte kommit ännu. Odini återkommer om den.
 Besök på våra vård- och omsorgsboenden diskuteras
förvaltningen inväntar Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
 Teamet för Tryggt mottagande i hemmet återgår den 12
oktober.
 De öppna verksamheterna öppnar från och med 6 oktober
men kommer ha vissa restriktioner.
 Odini återkommer angående bokningar av lokaler.
 Den planerade Seniorfestivalen på Medborgarplatsen kommer
bli digital med livesändningar. Preliminärt datum är den 20
november.
§ 7 Kontaktpersoner vård- och omsorgsboende
- Sofiagården/Gun Sandqvist har haft kontakt med
enhetschef Karin Thune. Svårt att hantera besöksförbudet,
anhörigas önskemål och svårt för demenssjuka med
restriktioner.
- Bergsund/Ann-Katrin Sundman har haft kontakt med
Bergsund och pratade också om besöksförbudet.
Bergsund diskuterar möjligheten att använda den stängda
avdelningen till att kunna ta emot besök.
- Sjöstadsgården/Britt-Marie Lindblad Karlén har försökt
kontakta Sjöstadsgården men de hör inte av sig .
- Hornstull/Astrid Kågedal informerade om att de tar emot
besökare utomhus med plexiglas.
§ 8 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
- Inget protokoll anmält
Astrid informerade om att Äldreombudsman- Linda Vikman
slutar och börjar arbeta på IVO.
§ 9 Information om inkomna handlingar
- Inga inkomna handlingar
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§ 10 Övriga frågor
Christina informerade om att ansökan om föreningsbidrag för
2021 ska var inne senast 30 september 2020.
Ansökningshandlingarna finns på stadens hemsida:
https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-ochkulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-pa-sodermalm/

§ 11 Nästa sammanträde
Måndag 12 oktober klockan 10.00 -12.00
Plats: Önskemål om att ha ett fysiskt sammanträde.
Odini och Christina återkommer om det.
§ 12 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet
Christina Lindström

