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§ 1 Digital fixartjänst för äldre
Victoria Lindberg, informatör på förebyggandeenheten Östermalms
stadsdelsförvaltning, besöker rådet för att ta del av rådets syn
punkter och förslag inför start av en digital fixartjänst. Inför sam
manträdet har ett underlag med beskrivning av tjänsten skickats ut
till rådet.

Victoria informerar om att det kommer att vara en heltidstjänst som
är tänkt att vara mobil och finnas på stadsdelens DigiCenter, träff
punktema/aktivitetscenter samt göra hembesök. Informationscent
ret kommer att ha ett nära samarbete med den digitala fixartjänsten
så att fler seniorer far information i ett tidigt skede då det är en vik
tig del i det förebyggande arbetet. Södermalm har en digital fixar
tjänst sedan en tid tillbaka och Victoria har varit i kontakt med dem
för att ta reda på hur de arbetar och deras erfarenheter så här långt.

Rådet föreslår att den digitala fixartjänsten far en åldersgräns på 70
år till skillnad mot den ordinarie fixartjänsten som idag har en ål
dersgräns på 75 år. Vidare föreslår rådet att huvudfokus ska vara på
att ge stöd, hjälp och utbildning på DigiCenter och på träffpunk
terna men också att det är mycket bra med komplettering i form av
hembesök för att fa hjälp och stöd med sin egen hårdvara.

Det är viktigt att lära personer om risker och faror - både för att
minska risken för att råka ut för olika typer av bedrägerier och för
att hjälpa personer att våga använda sig av digitala lösningar.

Viktigt också att inom ramen för tjänsten kunna hitta säkra sätt att
hjälpa personer med att förstå och använda bank-id. Rådet föreslår
också att det ska anordnas prova-på träffar för dem som inte har ut
rustning och behöver stöd för vad de behöver samt att det vore bra
med möjlighet att under en kortare period fa låna hem produkter för
att pröva och öva. Sammanfattningsvis ser rådet att det är ett bra
initiativ och ser fram emot att följa tjänstens utveckling. Tjänsten
kommer att annonseras inom kort för att kunna komma igång så
snart som möjligt.

Information från polisen
Victoria berättar att det nu förekommer bedrägerier kopplade till co
vid-19 pandemin där äldre uppmanas att ange uppgifter för att boka
tid för vaccination eller provtagning. Lokalpolisen har i det sam
manhanget varit i kontakt med Victoria för att fa hjälp att sprida ett
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informationsmaterial som just nu utarbetas. Rådet beslutar att Ceci
lia ger Victoria kontaktuppgifter till pensionärsföreningarnas ordfö
rande för hjälp med informationsspridning.

§ 2 Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att Yvonne Wendt och Viveca Höög Peterson juste
rar protokollet.

§ 3 Tid för protokolljustering
Protokollet justeras via post. Protokollet e-postas till medlemmarna
inför Justering.

§ 4 Föregående protokoll
Rådet har tagit del av protokollet från den 18 januari och ställer i
anslutning till detta en fråga om vaccinationsläget. Marianne infor
merar om att boende på vård- och omsorgsboende nu fått två doser
och att hemtjänstkunderna lämnat in samtyckesblanketter (för att
regionen ska kunna ta kontakt med den enskilde) som vidarebeford
rats till regionen.

Rådet önskar lägga till ansvarsområdet Lokaler till listan som upp
rättades i samband med förra sammanträdet. Ulla är kontaktperson
för området.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden
Verksamhetsberättelse 2020for Östermalms stadsdelsnämnd, ÖST
2021/43
Rådet har tagit del av ärendet och framför följande frågor och syn
punkter:

• sid 7 - Rådet ställer fråga om att det faktum att antalet per
soner som flyttat in på vård- och omsorgsboende minskat
under året innebär att det idag finns tomma platser? Mari
anne svarar att det idag finns över 500 tomma platser i sta
den i stort och närmare 50 i stadsdelen.
Rådet ställer fråga om förvaltningen idag vet om besöks
stoppet kommer att förlängas ytterligare. Marianne svarar att
det fortfarande inte beslutats men att det troligen inte kom
mer att förlängas ytterligare.

• sid 16 - Rådet föreslår att förvaltningen tar tillfälle att, uti
från allmänhetens nya vanor att träna utomhus, tidigt under
våren marknadsföra utegymmet i Tessinparken genom att
till exempel bjuda dit någon känd träningsprofil.

• sid 42-Rådet saknar beskrivning av seniorträffarnas verk
samhet under rubriken Aktivitetscenter, det blir missvisande
att endast Rioträffen beskrivs.
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• sid 44 - Rådet upplever att årsmålet för indikatorn som rör
utevistelse är lågt. Cecilia informerar om att det är satt uti
från resultaten för de tre senaste årens undersökningar, både
för stadsdelen och staden i stort. Att få möjlighet att komma
utomhus i den utsträckning en önskar är en viktig del i den
personcentrerade omsorgen och förvaltningen har en stark
ambition att successivt höja både årsmål och resultat.

• sid 50 - Rådet ställer fråga om det finns planer för ett senior
boende inom ramen för Norra Djurgårdsstaden. Marianne
svarar att förvaltningen i dagsläget inte har sett att något så
dant planeras.

• sid 51 - Rådet ställer fråga om vilken tidsperiod som be
skrivningen av det förväntade resultatet för mål 2.2.1 svarar
mot? Marianne svarar att verksamhetsplanen beskriver ar
bete och måluppfyllelse för år 2020.

• sid 54- 55 - Bra med beskrivning av föreningslivets villkor
under pandemin.

• sid 92- Rådet välkomnar att skrivningen om att motverka ål
derism och att rådet ska ges ökad delaktighet och inflytande
i utvecklingsarbete framöver.

Verksamhetsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsbo
ende, ÖST 2020/899
Rådet har tagit del av ärendet

§ 6 Övriga utskick
Protokollfort vid Kommunstyrelsenspensionärsråd (KPR) den 19
januari 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

Protokoll.från Östermalms stadsdelsnämnds råd.forfunktionhin
dersfrågors möte den 21 januari 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

§ 7 Rapport från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)
Inget att rapportera vid detta sammanträde.

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
Trafikfrågor- Per informerar om statistik från Transportstyrelsen
som rör olyckor i trafiken. Olyckorna indelas i kategorierna allvar
liga, måttliga och övriga. Under 2020 var det totalt 39 olyckor på
Östermalm där personer mellan 65 och 100 år var inblandade. Av
dem var en allvarlig, elva måttliga, och 27 föll under kategorin lind
riga. De vanligaste olycksformerna var fotgängare singelolycka 21
stycken och cykel singelolycka 4 stycken.
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§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Inga inkomna remisser.

§ 10 Rapport från förvaltningen
• Chefen för lokalpolisområde Norrmalm önskar besöka rådet

tillsammans med stadsdelsdirektör Kerstin Andersson efter
sommaren. Cecilia bjuder in dem till sammanträdet 30 au
gusti.

• Förvaltningen håller på att ta fram en projektplan för arbetet
för en äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg. Digi
Center och samverkan med Stureby verklighetslabb kommer
att vara viktiga delar i projektet. Pensionärsrådet kommer att
engageras såväl som referensgrupp och i olika arbetsgrupper
under projekttiden som beräknas vara tre år.

• Marianne informerar om att förvaltningens nya dietist Mat
hilda Pettersson börjar arbeta idag. Hon kommer att arbeta
50 procent på Östermalms SDF och 50 procent på Söder
malms SDF.

• Fråga ställs om arbetsgruppen för ofrivillig ensamhet kom
mer att träffas snart igen. Marianne informerar om att det
ska kallas till möte inom kort.

• Marianne informerar om att en utökning av lokaler på
Rioträffen är på gång.

§ 11 Övriga frågor
Rådet tar upp att de nåtts av information om att förutsättningarna
för Östermalms föreningsråd riskerar att försämras efter förslag i
Kulturnämnden men att inga beslut ännu är fattade. Enligt rådets in
formation har lokalerna 60-70 000 besök under ett normalår varav
cirka 39 000 besök av personer 65 år och äldre.

Rådet har tidigare i olika sammanhang framfört att det är svårt för
föreningar att hitta lokaler inom stadsdelsområdet och anser därför
att informationen är oroande. Rådet vill framföra att ett aktivt före
ningsliv är en grundläggande förutsättning för att minska ofrivillig
ensamhet och att det därför är viktigt att staden och stadsdelsnämn
den värnar om tillgång till den typ av lokaler som föreningsrådet er
bjuder.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 22 mars kl. 13:30 -15:00. Mötet
kommer att genomföras digitalt via Skype for business.

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


