KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunala pensionärsrådet
2019-03-13

Tid

2019-03-20

Plats

Lagunen, plan 8 kommunalhuset

Ärenden

1

Aktuellt från organisationerna

2

Undernäring inom äldreomsorgen
-Information från hemtjänsten och vård- och omsorgsboende

3

Evenemangskalendern på Botkyrka.se
-Information om hur föreningar kan använda sig av botkyrka.se för att nå ut med
sina aktiviteter
Ökad valfrihet inom hemtjänsten-

4
-Information från arbetsgruppen
5

Signering av mötesanteckningar från pensionärsrådets sammanträde 2019-01-16

6

Ärendelista

7

Anmälningsärenden

8

Övriga frågor
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BOTKYRKA KOMMUN

Ordförandeförslag

Kommunala pensionärsrådet
2019-03-12

Gruppsammanträden: organisationerna disponerar bord i restaurangen på
plan 2 från klockan 15:00.
Kaffe/te och smörgås kommer att serveras från klockan 15:30 på plan 2.
Vid förhinder kontakta Kerstin Frimodig på telefonnummer 08-530 618 18
eller e-post kerstin.frimodig@botkyrka.se

Varmt välkomna!
Tuva Lund
Ordförande

Kerstin Frimodig
Sekreterare
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BOTKYRKA KOMMUN

Ordförandeförslag

Kommunala pensionärsrådet
2019-03-12

Ärende 5
Signering av mötesanteckningar från pensionärsrådets
sammanträde 2019-01-16
Förslag till beslut
Pensionärsrådet beslutar att Jean-Pierre Zune och Anders Magnusson undertecknar
och kontrasignerar mötesanteckningarna från pensionärsrådets
sammanträde 16 januari 2019.

Ärendet
Enligt pensionärsrådets reglemente så ska rådets mötesanteckningar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av minst en ledamot. Vid sammanträdet i januari glömdes det att beslutas vilken ledamot som skulle kontrasignera mötesanteckningarna varför ett sådant beslut får tas vid detta sammanträde. Nämndsekreterarens förslag är att utse andre vice ordförande Anders Magnusson till att kontrasignera mötesanteckningarna. Då ordförandeskapet vid sammanträdet delades mellan Tuva Lund (§1) och Jean-Pierre
Zune (§2-6) föreslås vidare att Jean-Pierre Zune som ordförande under undertecknar hela protokollet.
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MÖTESANTECKNINGAR
Pensionärsrådet
2019-01-16

Referens

Pensionärsrådet
Dag och tid

16 januari 2019, kl 16.00-18.00

Plats

Stange

Närvarande

Tuva Lund (S) ordförande,
enbart §1.
Thomas Karlsson,
(TUP)
Jean-Pierre Zune PRO
Norra Botkyrka, vice ordförande, ordförande §2-6
Anders Magnusson, SPF
Botkyrka, andre vice ordförande
Karin Recksén, PRO Tullinge
Johanna Hammarström,
PRO Grödinge
Taina Virta, PRO Finska
Kari Strömgren Gerhardsson, PRO Tumba

Ledamöter

Ersättare

Gudrun Karlsson, PRO Tumba
Jens Vollmer, SPF Botkyrka

Ann-Margret Örnberg,
SPF Grödinge

Elisabeth Bäckman, SPF Botkyrka
Ulf Wagenborg, SPF Botkyrka
Margareta Ståhlberg, SPF Grödinge

Ej närvarande
Övriga

Kerstin Frimodig, nämndsekreterare

Christina Almqvist, kvalitetschef

Undertecknas
Jean Pierre Zune Norra Botkyrka
Kontrasigneras
Anders Magnusson SPF Botkyrka
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BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§ 1.
Sammanträdets öppnande- Presentation av rådets uppdrag
och dess ledamöter.
Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Nämndsekreterare Kerstin Frimodig, rådets sekreterare, går igenom pensionärsrådets uppdrag och rådets nya reglemente och organisation. Kommunala
pensionärsrådet heter nu Pensionärsrådet och är kommunalrättsligt en nämndberedning organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Nytt för det nya
rådet är också att det främst är representanter från pensionärsorganisationerna i
rådet och endast två förtroendevalda.
Rådets ledamöter och ersättare presenterar sig och berättar om vilka frågor de
är intresserade av.
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BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§2
Aktuellt från organisationerna
Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Ärendet

Ledamöter och ersättare från rådets olika pensionärsorganisationer informerar
om organisationernas pågående arbeten.
Jean-Pierre Zune (PRO Norra Botkyrka) informerar om att årsmötessäsongen
är igång och att det är mycket arbete kring detta.
Gudrun Carlsson (PRO Tumba) informera om att föreningen har pågående
bridge- och dragspelsgrupp. PRO Tumba har ett upptaktsmöte i januari inför
vårens aktiviteter där det bland annat ska firas att PRO Tumba fyller 60 år.
Elisabeth Bäckman (SPF Botkyrka) informerar om att föreningen har haft sitt
första styrelsemöte för året.
Karin Recksén (PRO Tullinge) informerar om att de är många i föreningens
styrelse som avgår vid årsmötet.
Taina Virta (PRO Finska) informerar om att föreningen har fått ett förslag på
ett nytt avtal för föreningens lokaler i fastigheten Samariten (Tumba vård- och
omsorgsboende) med en betydligt högre hyra än tidigare.
Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) informerar om att föreningen har fullt
upp med förberedelserna för årsmötet samt årets första möten.
Johanna Hammarström (PRO Grödinge) informerar om att föreningen har haft
sitt första medlemsmöte. Det har haft problem med lokalbyte och med ekonomin, samt att många medlemmar faller ifrån och att det är svårt att hitta nya.
Jens Vollmer (SPF Botkyrka) har som förslag att kommunen på sin hemsida
skriver att föreningarna finns. Frågan tas med till nästa möte.
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BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§3
Sammanträdesordning 2019
Beslut
Pensionärsrådet godkänner sammanträdesordningen för 2019.
Ärende

Vård- och omsorgsförvaltningen förslår följande sammanträdesordning för
pensionärsrådets sammanträden 2019:
Onsdag 16 januari
Onsdag 20 mars
Tisdag 28 maj (heldag)
Onsdag 11 september
Onsdag 16 oktober
Onsdag 4 december
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BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§4
Val av representanter till Nestor seniorråd
Beslut

1. Pensionärsrådet väljer Jean-Pierre Zune (PRO Norra Botkyrka) och Anders
Magnusson (SPF Botkyrka) som rådets representanter och Kari Strömgren
Gerhardsson (PRO Tumba) och Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) som
deras ersättare i Nestors seniorråd.
2. Ersättning utgår för de som närvarar.
3.Representanterna ansvarar för att informera ersättarna i de fall de ska närvara
i representanternas ställe på Nestors seniorråds sammanträde.

Ärendet

Nestor är ett forskning- och utvecklingscenter som ägs av kommunerna
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting (nu Region Stockholm).
Nestors uppdrag är att genom praktiknära forskning- och utvecklingsarbete stödja en hållbar kvalitetsutveckling i äldreomsorgen och hälsooch sjukvården i Stockholms södra regionsdel. En del av Nestors verksamhet är Seniorrådet där representanter från kommunernas pensionärsråd finns representerade. Varje kommun har två representanter och två
suppleanter och det är fyra sammanträden per år. Kommunala pensionärsrådet föreslås välja Jean-Pierre Zune (PRO Norra) och Anders Magnusson (SPF Botkyrka) som rådets representanter.
Under mötet föreslås Kari Strömgren Gerhardsson (PRO Tumba) och AnnMargret Örnberg (SPF Grödinge) som ersättare i Nestors seniorråd.
Ersättarna kallas enbart i de fall som ordinarie representanter inte kan närvara
och det är representanterna som ansvarar för att informerar ersättarna.
Sammanträdesarvode utgår i enlighet med Botkyrka kommuns Reglemente för
arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
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BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§5
Rapport fån gruppen för valfrihet
Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetschef Christina Almqvist informerar om politikens intentioner med arbetsgruppen för mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst (KS/2018:632) och stämmer av med rådet om deras åsikter och frågor.
Det uttrycks bland annat önskemål om att 50 procent av hemtjänsten
fortfarande ska vara kvar i kommunal regi, att det kan behövas olika ersättare för utförare på glesbygd och stad och att det gäller att kravställa
på bra sätt och det uttrycks en oro över att kommunen kommer att förlora kompentens om flera anställda väljer att gå över till privata aktörer.
Preliminärt kommer kommunstyrelsen ta beslut i april 2019 om väg
framåt.
Mer information om detta kommer på pensionärsrådets sammanträde
20 mars.

6 [9]

BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§6
Ärendelista
Beslut

Pensionärsrådet godkänner ärendelistan.
Ärendet

Pensionärsrådet går vid varje sammanträde igenom sin ärendelista och rådets
medlemmar har möjlighet att ge förslag på ärenden som ska behandlas under
året. Från förra mandatperioden fanns förslag om att ärendena ”Äldrediskriminering”, ”Mötesplatser” och ”Vinkbuss” tas med på ärendelistan liksom det
stående ärendet att bjuda in respektive nämndordförande till pensionärsrådet.
På mötet föreslogs även att ärendet ”Bostäder för äldre- olika boendeformer”
läggs till.
Ärendelista
• Bjud in respektive nämndordförande till rådet
• Äldrediskriminering
• Mötesplatser
• Vinkbuss
• Bostäder för äldre- olika boendeformer.
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BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§6
Anmälningsärenden
Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av anmälningsärendet.
Anmälningsärenden

•

Minnesanteckningar Stockholms läns landstings pensionärsråd 201811-09

8 [9]

BOTKYRKA KOMMUN
Pensionärsrådet

MÖTESANTECKNINGAR
2019-02-25

§7
Övriga frågor
Johanna Hammarström (PRO Grödinge) informerar om en namninsamling för
att bevara gården Vårstavik från att säljas. Det kommer att hållas en kostnadsfri visning av gården i slutet av januari.
Thomas Karlsson (TUP) framför att han tycker att det inte ska vara för många
punkter på dagordningen till varje sammanträde så att varje punkt ska kunna
ges tillräckligt med tid. Han uttrycker också önskemål om att rådets sammanträden ska hållas i andra stadsdelar och inte bara i kommunalhuset.
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BOTKYRKA KOMMUN

Ordförandeförslag

Kommunala pensionärsrådet
2019-03-12

Ärende 6
Ärendelista
Förslag till beslut
Pensionärsrådet godkänner ärendelistan enligt förslag på sammanträdet.

Ärendet
Pensionärsrådet går vid varje sammanträde igenom sin ärendelista och rådets
medlemmar har möjlighet att ge förslag på ärenden som ska behandlas under
året
Ärendelista
•
Bjud in respektive nämndordförande till rådet
•
Äldrediskriminering
•
Mötesplatser
•
Vinkbuss
•
Bostäder för äldre- olika boendeformer.
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BOTKYRKA KOMMUN

Ordförandeförslag

Kommunala pensionärsrådet
2019-03-12

Ärende 7
Anmälningsärenden
-

Trafikförvaltningen Region Stockholm- Information om tryggare bussresor för
seniorer
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1(1)

Hjälp oss att bidra till tryggare bussresor för seniorer
Färdtjänsten inom Trafikförvaltningen och bussföretaget Keolis AB har nyligen
tagit fram informationsfilmen ”Tryggare bussresa för dig som senior”. Med det
här brevet vill vi be er inom kommunerna att informera om filmen och gärna
visa den i era verksamheter för äldre.
Filmen finns på www.youtube.com/user/KanalSL under rubriken Alla
reser olika. Där finns även fem kortare avsnitt av filmen.
Den riktar sig främst till seniorer (65 år och äldre) och syftar till att sprida
information om hur SL har tillgänglighetsanpassat busstrafiken för att fler ska
kunna resa. Filmen ger även handfasta tips och råd om vad de själva kan göra
för att underlätta resan.
När äldre får information som kan förbättra deras möjligheter att resa med
kollektivtrafiken kan det ge dem fler resealternativ som kan komplettera resor
med privatbil, Färdtjänsten eller att få skjuts av anhörig. Även för färdtjänstresenärer kan lokala bussresor ibland vara ett alternativ till att resa med
Färdtjänsten.
Goda transportmöjligheter är en betydelsefull faktor för att äldre ska kunna leva
ett aktivt liv, vilket forskningen visar har ett starkt samband med en förbättrad
hälsa. Det i sin tur kan minska samhällets kostnader för vård och omsorg - en
vinst för alla!
Trafikförvaltningen ser gärna att regionens kommuner visar filmen för äldre
medborgare och därigenom rustar dem för ett fortsatt resande med busstrafiken, trots de funktionsnedsättningar som hör åldrandet till.
Filmen kan förslagsvis visas på sociala träffpunkter för äldre. Information om
och länk till filmen skulle även kunna finnas på kommunens webbplats för
äldreomsorg samt i andra informationskanaler som riktar sig till äldre.
Information om filmen kommer att gå ut till primärvården, pensionärsföreningar och ideella organisationer, exempelvis Frivillig väntjänst, samt
spridas genom bland annat SL Center, trafikutförare och artiklar i tidningen
Metro.
Hör av er, så kan vi ha en dialog om hur filmen kan spridas och visas för äldre
inom er kommun!
Med vänliga hälsningar
Johanna Mathson

