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§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Wendt hälsar alla välkomna och förklarar mö
tet öppnat.

§ 2. Besök av stadsdelsnämndens ordförande
Stadsdelsnämndens ordförande, Andrea Hedin (M) medverkar för
samtal om den pågående situationen.

• Fråga ställs om arvoderingför möte, olika pensionarsråd
har hanteratfrågan olika och rådet önskar veta vad som
gäller

Andrea informerar om att coronapandemin har medfört diskussioner
om arvodering i stadens nämnder. Det är generellt viktigt att hela
staden gör på liknande sätt i de här frågorna, men under våren har
det ändå fungerat lite olika. När det gäller arvodering för pension
ärsråden informerar Andrea om att kontakt har tagits med juridiska
avdelningen på stadsledningskontoret. Den information som inkom
mit därifrån är att det krävs att personen är närvarande för att arvode
ska betalas ut. Enligt juridiska avdelningen föreskriver kommunal
lagen att för att man ska anses vara närvarande under ett nämnd
möte ska man delta i bild och med ljud i realtid där alla ska kunna
se och höra varandra. Detta har bedömts gälla även för till exempel
pensionärsråden. Det räcker enligt juridiska avdelningen inte med
att man deltar per telefon.

Andrea poängterar att det är viktigt att alla stadsdelar gör lika och
att det är stadsledningskontorets sak att avgöra i den här frågan.
Cecilia och Marianne ska kontakta juridiska avdelningen och fråga
om det skulle kunna ses som fullgod närvaro om närvaro tas i bör
jan av mötet, i mitten av mötet samt i slutet av mötet. Fråga ska då
också ställas angående dokumentation av möten.

• Fråga ställs om vilka som är de viktigaste lärdomarnafrån
arbetet medpandemin

Andrea svarar att även om Stockholms stad gick före riket i stort
med besöksförbud på vård- och omsorgsboenden så hann vi få in
smitta där i för hög utsträckning. Arbetet med beredskapslager var
eftersatt i hela Sverige. En annan viktig lärdom är att samverkan
mellan stadsdelar behövs för att säkerställa bemanning, rekrytering
och skyddsmaterial på ett bra sätt.

• Fråga ställs om bristande språkkunskaper hos personal kan
ha bidragit till attförsvåra situationen och om stadsdelen
har språkombud och annatpågående arbete på området
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Andrea svarar att det är viktigt att alla som arbetar inom äldre
omsorgen kan kommunicera med de äldre på ett bra sätt och också
kunna tillgodogöra sig viktig information. Marianne informerar om
att det finns språkombud inom verksamheterna och även andra ty
per av utbildningsinsatser. Under pandemin har språksvårigheter
hos personal gjort det nödvändigt för stadsdelens medicinskt ansva
riga sjuksköterska (MAS) att ge utbildning och information på plats
på enheterna. Äldreomsorgen har planerat utvecklingsarbete på om
rådet.

Synpunktframförs att rådet borde ha blivit mycket mer informerade
om läget under denpågåendepandemin, framförallt om hur de
äldre ochpersonalen har det, och inte bara blivit hänvisade till sek
refessbestämmeIser.
Andrea svarar att det av sekretesskäl varit svårt att ge information
om antal smittade och smittspridning, och den svårigheten har även
gällt information till nämndens ledamöter. Nu har en kommun an
sökt om att få saken prövad och utfallet av den prövningen kommer
troligen att bli vägledande för informationsfrågan framöver.

Andrea berättar att hon upplever att engagemanget hos medarbe
tarna och invånarna varit mycket stort på Östermalm under pande
mm.

Fråga ställs om allapersoner 70 år och äldre som nu varit isole
rade under en längre tid och troligen kommer att vara det även en
tidframöver. Hur kommer de attpåverkas av detta och vad kan gö
rasför att underlätta situationen?
Andrea svarar att hon ser det som en stor och viktig utmaning att
minska risken för psykisk ohälsa kopplat till isolering och ber att rå
det ska kontakta henne om de har förslag på aktiviteter som kan ge
nomföras lokalt och på ett ur smittspridningsperspektiv säkert sätt.
Som ett exempel berättar Viveca att SPF Hedvig- Eleonora kontak
tat alla medlemmar per telefon och att det var mycket uppskattat.

Fråga ställs om vem som ska kontaktas om man som gäst upplever
att det ärför trångtpå restauranger och cafeer.
Andrea informerar om att staden har inspektörer ute och att det på
stadens hemsida finns uppgifter om hur en enskild person kan på
kalla behov av inspektion. Cecilia ser till att rådets medlemmar får
kontaktuppgiften.
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välfungerande och bra sommar med coronaanpassade aktiviteter för
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olika åldersgrupper. Pandemin har medfört att en del planerat ut
vecklingsarbete behövts pausas under våren men att förvaltningen
nu tar nya tag för att komma ikapp och för att följa upp målarbetet.
Budgetprocessen är i år framflyttad ungefär en månad med anled
ning av att det är nödvändigt att invänta besked och siffror för rege
ringens tillskott relaterade till pandemin. Andrea poängterar att det
är mycket viktigt att rådet ges möjlighet att lämna synpunkter på
nämndens verksamhetsplan för 2021.

Andrea informerar även om att pandemin kommer att medföra ett
kärvare ekonomiskt läge framöver och som en konsekvens av det
också tuffa politiska prioriteringar.

I egenskap av stadsdelsnämndens ordförande skriver Andrea regel
bundet ett nyhetsbrev som bland annat läggs på sociala medier.
Framöver kommer Andrea även att skicka det brevet till Yvonne för
vidarebefordran till rådets medlemmar.

Rådet tackar Andrea för hennes medverkan vid mötet idag.

§ 3. Val av protokolljusterare
Rådet utser Yvonne Wendt och Margareta Thörnblom till protokoll
justerare.

§ 4. Tid för protokolljustering
Protokollet justeras per post.

§ 5. Ärenden till stadsdelsnämnden
• Äldreomsorgens årsrapport- 2019, dnr ÖST 2020/567

Rådet har tagit del av handlingarna och framför synpunkt att arbetet
med Tryggt mottagande borde ingå som en del av årsrapporten.

• Skrivelse om att inrätta besöksrum på alla äldreboenden i
staden, dnr ÖST 2020/487

Rådet har tagit del av handlingarna och ställer sig positivt till försla
get om att inrätta besöksrum på vård- och omsorgsboenden och till
förslaget om att förse vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten
heter med surfplattor för att underlätta för äldre att hålla kontakt
med närstående på distans.

§ 6. Övriga utskick
Protokollfrån rådetförfunktionhindersfrågors sammanträde 28
maj 2020
Rådet har tagit del av handlingarna.
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§ 7. Rapport från kommunstyrelsens pensionärsråd
(KPR)
Yvonne rapporterar från kommunstyrelsens pensionärsråd. Proto
kollet från KPRs senaste möte skickas ut tillsammans med protokol
let.

§ 8. Rapport från rådets medlemmar
Yvonne informerar om den skrivelse som hon och Ulla Lindqvist
tillsänt bland annat trafiknämnden angående busslinje 54. Cecilia
skickar skrivelsen till rådets medlemmar tillsammans med protokol
let.
Margareta informerar om aktiviteterna på seniorträffarna under
sommaren. Det har flutit på bra och rekommendationer kring av
stånd har respekterats. Gymnastikpassen har varit välbesökta och
det har serverats sommarluncher. Från och med nästa vecka plane
ras grillning.

§ 9. Rådets synpunkter på inkomna remisser
Inga remisser.
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§ 10. Information från förvaltningen
- Sommaren har fungerat bra, det är god bemanning och god till
gång på skyddsutrustning.
- Aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och seniorträffar har ge
nomförts utomhus enligt planering
- Förstärkningsteam för arbete med kunder med konstaterad eller
misstänkt coronasmitta i hemtjänsten finns i samarbete med Kungs
holmen och Norrmalm och det fungerar bra.
- En verksamhetsutvecklare för arbetet med att bygga upp stadsde
lens planerade Digicenter för seniorer har rekryterats. Pensionärsrå
det kommer att ha en viktig roll i utvecklandet av centret. Verksam
heten räknar med att få tillgång till lokalerna i november 2020.

§ 11. Övriga frågor
- Fråga ställs om medlems möjlighet att skicka motion till rådet. In
formeras om att medlem vänder sig till ordförande om det finns
önskemål om att en särskild fråga ska tas upp på rådets möte.
- Fråga ställs om när Fixartjänsten är planerad att återupptas- Mari
anne ska undersöka frågan.

§ 12. Nästa möte
Nästa möte är måndagen 24 augusti kl. 13:30 -15:00. Om inget an
nat anges kommer mötet att genomföras på distans per telefon via
Skype for business. Förslag att bjuda in Katarina Grahn, chef för
område beställare på Östermalms SDF till det mötet.

Sekreterare: Cecilia Werge (cec1ha.werge@stockholm.se)


