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Protokoll nr 2 fört vid
stadsdelsnämndens pensionärsråds
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Närvarande
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Ledamöter:

Gun Sandqvist (PRO)
Astrid Kågedal (SPF Seniorerna)
Marianne Elinsdotter (PRO)
Kerstin Tovesson (PRO)
Maris Sedlenieks (SPF Seniorerna)
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Tjänstepersoner:

Odini Nzeribe, avdelningschef ÄO
Christina Lindström, controller
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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Gun Sandqvist öppnar mötet.
§ 2 Val av justerare
Pensionärsrådet utser Gun Sandqvist och Astrid Kågedal
att justera protokollet via e-post 18 februari 2021.
§ 3 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen
§ 4 Anmälan av justerat protokoll från den 18 januari 2021 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
Pensionärsrådet går igenom ärende 4-19
Ärende 5) Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för
Södermalms stadsdelsnämnd
Diskussion och frågor angående nämndmålen för de äldre. Målet
gällande kontinuitet uppfylls inte i hemtjänsten och
trygghetsmålet uppfylls bara delvis. Odini Nzeribe informerade
om att resultatet i verksamhetsberättelsen inte har samma
underlag som tidigare på grund av pandemin. Fortsatt arbete
pågår kontinuerligt för att uppfylla målen.
Odini Nzeribe informerade också om att det troligen inte blir
någon brukarundersökning 2021.
Ärende 11) Medborgarförslag gällande öppna möten för äldre i
stadsdelen med information och diskussion om covid-19
pandemin.
Per Rudin undrade om det fanns någon statistik över hur många
som ringer. Odini Nzeribe informerade om att avsikten var att
fånga upp människor som är oroliga och behöver kontakt när de
inte kan träffas som vanligt men att ingen statistik förs.
Ärende 12) Remiss Stockholms trygghetsprogram 2020-2030
SPR lämnar yttrande i separat skrivelse, bilaga 1.
§ 6 Information från avdelningschefen
 Odini Nzeribe informerade om att smittläget ser bra ut.
Samtliga boende på vård- och omsorgsboende har fått
vaccindos nr 2
 Vaccinering för personer som har hemtjänst har inte kommit
igång ännu. Christina Lindström informerade om att
samtyckesblanketterna strömmar in från personer med
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hemtjänst och att de hanteras enligt rutin och skickas till
regionen.
 SPR har framfört önskemål om deltagande vid
nämndsammanträdena och Odini Nzeribe informerade om
att det nu finns en länk i Meetings plus där det går att
följa nämndens sammanträden.


Odini Nzeribe gjorde en genomgång av
stadsdelsförvaltningens och äldreomsorgens organisation.

§ 7 Kontaktpersoner vård- och omsorgsboende
 Astrid Kågedal har haft kontakt med den nya
enhetschefen på Hornstull och det kändes väldigt positivt.


Britten Linnaeus har pratat med enhetschefen på
Katarinagården och även det var en positiv kontakt.



Gun Sandqvist har talat med Karin Thune på Sofiagården
och fått en lägesbild.



Cecilia Söderman har också haft en kontakt med
enhetschefen på Bergsunds vård- och omsorgsboende.

§ 8 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Protokoll från den 19 januari 2021 anmäldes.
Astrid Kågedal är kontaktperson då hon sitter i KPR och hon
gjorde en snabb genomgång av arbetet i KPR.
§ 9 Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar
§ 10 Övriga frågor
 Gun Sandqvist vill klaga på det dåliga vägunderhålletdet är bekymmersamt. Astrid tar upp det på KPR i
morgon.
Maris Sedlenieks informerade om att han har skrivit
till Stockholms stad och klagat. Det finns en E-tjänst
som han använt och han har fått ett standardsvar
tillbaka.


Boel Holst frågar om vem som tecknar avtal för
läkarkontakterna på vård- och omsorgsboende.
Odini Nzeribe informerade om att det är regionen som
tecknar avtal med läkarorganisationen.
Verksamheterna har möjlighet att byta
läkarorganisationen ifall samverkan inte skulle
fungera eller av någon annan väsentlig anledning.
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Kerstin Tovesson har noterat att det i
kommunfullmäktiges budget står att finns möjlighet
att söka medel för kompetenshöjning för bland annat
demens och språk. I budgeten står det även att de
boende på vård- och omsorgsboende ska erbjudas
dagliga utevistelser, vilket är viktigt och bör
uppmuntras.



Information om Senior rabatter på restauranger
skickades ut i fredags.

§ 11 Nästa sammanträde
Måndag 15 mars klockan 10.00 -12.00 via Skype
§ 12 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet
Christina Lindström

