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Tidpunkt och plats: 
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§ 1 Besok 
Stadsdelsnamndens presidium; ordforande Andrea Hedin (M) och 
vice ordforande Birgit Marklund Beijer (S), besoker radet tillsam 
mans med stadsdelsdirektor Christina Klang. Radet har forberett 
fragor som i forvag delgivits presidiet och som diskuteras pa motet 
idag. 

Rader framfor synpunkter pa det uppsokande arbetet; det bor ske 
med sarskild inbjudan och i samverkan med flera funktioner inom 
forvaltningen, till exempel bistandshandlaggare och anhorigkonsu 
lent. Marianne informerar om hur forvaltningen idag arbetar med 
fragan, bland annat Seniordagen 19 november. 

Radet framfor onskemal om att verksamheten arligen bjuder in de 
som fyller 80 ar i stadsdelen for information om stadsdelens verk 
samhet for aldre. Marianne informerar om att Seniordagen kommer 
att utvarderas av den verksamhetsovergripande arbetsgruppen for 
attmotverka ofrivillig ensamhet och isolering, dar pensionarsradet 
ar representerat, och darefter kommer plan for fortsatt arbete tas 
fram. 

Radet framfor att det ar svart med lokaler for foreningar i stadsde 
len. 

Radet framfor att utomhusbelysningen behaver forbattras. Andrea 
informerar om att namnden har sokt och beviljats extra medel for att 
fortsatta forbattra belysningen. 

Radet framfor att de onskar tatare kontakt med namndens pohtiker, 
Foreslas att radet framover traffar presidiet en gang per termin och 
namnden en gang per ar. 

Bussutflykterna som anordnas via traffpunkterna ar mycket popu 
Iara och radet framfor onskemal om att de ska fortsatta, 
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Radet framfor att det ar viktigt att som aldre fa behalla narheten till 
sin invanda miljo och att kosystemet till vard- och omsorgsboende, 
dar ingen har fortur till plats i egen stadsdel, darfor kan sla hart mot 
innerstadsbor eftersom de fiesta platserna finns i ytterstaden. 

Radet onskar fortlopande aterkoppling om hur namnden bevakar 
fragan om Dianagarden, Andrea informerar om nulaget i fragan, 
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B Stockholms V stad Protokoll 
Sida 3 (4) 

Radet framfor onskemal om att bli involverade tidigt i fler fragor 
som ror aldres levnadsforhallanden. 

§ 2 Val av protokolljusterare 
Rader beslutar att Yvonne Wendt och Sten Fylkner justerar proto 
kollet. 

§ 3 Tid for protokolljustering 
Protokollet justeras onsdagen den 6 november kl. 10:30. Protokollet 
e-postas till medlemmarna infer justering. 

§ 4 Foregaende sammantradesprotokoll 
Radet har tagit del av sammantradesprotokollet fran den 30 septem 
ber. Protokollet laggs till handlingarna 

§ 5 Arenden till stadsdelsnamnden den 28 november 
2019 
Dnr 2019/650 Skrivelse om avgifterna inom aldreomsorgen 
Radet har tagit de! av handlingarna. 

Dnr OST 2019/579 Val av ledamoter och ersattare till stadsdels 
ruimndens pensionarsrad 2020. 
Rader har tagit del av handlingarna. 

§ 6 Ovriga utskick 
Protokoll fran radet for funktionshinderfragors mote den 29 sep 
tember 
Radet har tagit del av handlingarna. 

§ 7 Rapport tran kommunstyrelsens pensionarsrad (KPR) 
Yvonne rapporterar fran kommunstyrelsens pensionarsrad. 

§ 8 Rapport fran radets medlemmar 
Per rapporterar fran fortroenderad pa Rio vard-och omsorgsboende. 
Enheten erbjuder mycket aktiviteter och har ungdomsbesok i verk 
samheten pa helgerna. Renovering av avdelningskok pagar och 
verksamheten har en nara dialog med matleverantoren. Det ar 
manga utbildningar och kurser pa gang. Rio har varit i stadens regi i 
ett ar 1 november. 
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§ 9 Radets synpunkter pa inkomna remisser 
Inga inkomna remisser. 

§ 10 Ovrigt 
Fraga om tomma platser pa vard- och omsorgboende i stadsdelen. 
Marianne redogor for att det generellt inte finns nagra tomma plat 
ser pa vard- och omsorgsboenden i stadsdelen. 
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Budget 2020 
Marianne informerar om att det ar en mindre volyrnupprakning i 
arets budget jamfort med tidigare. Den fordjupade undersokningen 
av overskottet 2019 har paborjats. 

Aterkoppling fran namndmoten 
Rader onskar aterkoppling fran namndmoten och hur deras syn 
punkter pa arenden hanterats. 

Foreningsbidrag 
Rader onskar fortydligande kring foreningsbidragen och om eventu 
ella forandringar i ansokningsforfarandet. Aterkoppling ska ges pa 
kommande mote. 

Rapporter fran verksamhets- och avtalsuppfoljningar 
Rader framfor synpunkt att det kan vara svart att i rapporterna klart 
utlasa forbattringsomraden och hur uppfoljning av dessa ska goras, 
Rader onskar darfor en mer konkret skrivning i dessa arenden. 

Datum for sammantraden 2020 
Cecilia skickar ut datum for pensionarsradets sammantraden 2020 
tillsammans med minnesanteckningarna. 

§ 11 Nasta sammantrade 
Nasta samrnantrade ar mandagen 18 november kl. 13:30 -15:00 i lo 
kalen Femman, Karlavagen 102. 

Sekreterare: Cecilia Werge (cec1l1a.werge@stockholm.se) 
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