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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 17 mars 2021.
§ 3 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen
§ 4 Anmälan av justerat protokoll från den 15 februari 2021 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 5 Enhetschef Lisa Jansson, förebyggande enheten
Lisa Jansson gjorde en presentation av förebyggande enhetens
uppdrag och arbete. Bilaga 1.
§ 6 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
Pensionärsrådet går igenom ärende 4-25
Ärende 5) Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot 2040
Per Rudin undrar över kostnaden för en plats på vård- och
omsorgsboende och servicehus. Odini Nzeribe informerade om
att kostnaden för en plats på vård- och omsorgsboende är cirka
700 000 kr/år och för servicehus cirka 400 000 kr/år.
Pensionärsrådet diskuterade behovet av, planerad byggnation av
seniorboende, tillgången på vård- och omsorgsboende, möjlighet
att tillgodose behovet inom stadsdelen och behov av
bostadsanpassning.
SPR stöder region innerstadens synpunkter till den
stadsövergripande boendeplanen för äldre, i synnerhet punkten
om att det måste komma till ett tillräckligt stort antal
seniorbostäder och vård- och omsorgsboende eftersom vi vet att
antal äldre ökar på Södermalm.
Ärende 9) Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen har
möjliggjort för personal att stanna hemma när de är sjuka för att
minska spridning av covid-19
Boel Holst har noterat att andelen timanställda har minskat och
att det är viktigt då de äldre är i behov av kontinuitet. Målsättning
bör vara att ytterligare minska antalet timavlönade och att sträva
efter att flera blir tillsvidareanställda.
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Angående stadsdelsnämndens protokoll från 2021 02 25 p 12
SPR noterar att stadsdelsnämnden inte tagit till sig vårt yttrande
angående Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023.
Södermalm är den stadsdel med högst antal personer som är 65 +.
Äldreperspektivet borde därför vara högt prioriterat.
Dessutom vill vi påpeka att det vore bra om SPR fick vara med
och påverka tjänsteutlåtanden där äldreperspektivet är viktigt.
§ 7 Information från avdelningschefen
 Odini Nzeribe informerade om att det för närvarande inte
finns någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden.
 Vaccinationen av personer med hemtjänst har kommit igång i
långsam takt.
 Förvaltningskontoret flyttar till nya lokaler på Virkesvägen 3
i Hammarby sjöstad i påskhelgen.
 Rekrytering av kurator, hälsopedagog och vård- och
omsorgslärare pågår. Rekryteringen av ny medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) och en dietist är klar.
 Julia Davidsson är ny enhetschef för utvecklingsenheten.
 Rekrytering av en biträdande enhetschef pågår till
beställarenheten då Sara Hollertz slutar och börjar i
Sundbybergs kommun.
 Odini Nzeribe informerade om att det är 3-5 personer per dag
som ringer till Coronatelefonen efter fråga från Per Rudin.
§ 8 Kontaktpersoner vård- och omsorgsboende
§ 9 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Protokoll från den 16 februari 2021 anmäldes.
§ 10 Information om inkomna handlingar
 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Fatburen
1 m.fl. Söderhallarna i stadsdelen Södermalm, S-Dp
2018-05872


Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för
Norrmalm 4:41 m.fl. i stadsdelarna Norrmalm och
Riddarholmen, S-Dp 2017-19116
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§ 11 Övriga frågor
 Gun Sandqvist informerade om att hon fått in fem
förslag/medborgarförslag från personer efter annonsen i
tidningen Mitt i Södermalm.
Förslagen handlar bland annat om seniorgympa, bättre
formgivna parkbänkar, hiss till Allhelgonagatan och
indragen busshållplats. Gun Sandqvist och Christina
Lindström har fortsatt kontakt om hur de ska
hanteras/besvaras.


Astrid Kågedal lyfter frågan om att SPR tidigare haft ett
utbildningstillfälle per år då man fördjupat sig i något
ämne. Fundera på vilket ämne som kan vara intressant.



Kerstin Tovesson frågar om det finns en handlingsplan
och vem som är ansvarig på de olika boendena vid
sommarens eventuella värmebölja. Odini Nzeribe
informerade om att det finns beredskapsplaner för varje
enhet och att det är verksamhetscheferna som är
ansvariga.

§ 12 Nästa sammanträde
Måndag 12 april klockan 10.00 -12.00 via Skype
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet
Vid protokollet
Christina Lindström

