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§ 1 Pensionärsrådets delaktighet utifrån förslag till verk
samhetsplan
På sammanträdet 7 december presenterades budgetförutsättningar
och urval av styrsignaler för äldreomsorgen i stadens budget samt
äldreomsorgens föreslagna fokusområden för 2021.

På dagens sammanträde går Marianne igenom förslag till nämndens
verksamhetsplan och dess tre övergripande fokusområden:

1. Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete
2. Samverkan för barn och ungas välmående och skydd
3. Utveckling av framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgsavdelningen har ett särskilt ansvar för punkt tre, även
om arbetet med Äldrevänlig stad involverar flera delar av förvalt
ningen. Fokusområdet hör samman med särskilt budgetuppdrag rik
tat till Östermalms och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder
och rör bland annat digitalisering och välfärdsteknik kopplat till
Stureby Verklighetslabb och DigiCenter för seniorer.

Arbetet kommer att bedrivas i projektform och ledas från äldre
omsorgsavdclningen. Pensionärsrådet föreslås vara referensgrupp
för projektet och på så sätt ges möjlighet att följa och påverka pla
nering och utvärdering av aktiviteter inom ramen för arbetet.

Rådet föreslås även delta i särskilda aktiviteter och arbetsgrupper
under året utifrån frågor och behov som lyfts i arbetet med Äldre
vänlig stad. Dessa punkter föreslås idag:

• Inventering av behov av parkbänkar och annan tillgänglighet
i samråd med Parkmiljö- avdelningen.

• Ta fram frågeställningar och former för deltagarundersök
ning på de öppna träffpunkterna, i samråd med förebyggan
deenheten och kultursekreterare.

• Delta i förvaltningens arbete med trygghetsfrågor.
• Behovsbeskrivning och planering för Digital fixartjänst, i

samråd med förebyggandeenheten.
• Arbetsgrupp ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Rådet ställer sig positivt till förslagen.
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Rådet har inför dagens sammanträde utsett särskilda ansvarsområ
den för rådets medlemmar:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DigiCenter
Boendefrågor
Trygghetsfrågor
Trafikfrågor
Ofrivillig ensamhet, psykisk
ohälsa, suicidprevention
Parkfrågor
Matlyftet
Öppna mötesplatser
Brukarundersökningar
Kompetensutvecklingsfrågor

Anders
Ulla, Agneta
Olof, Agneta
Karin, Per

Yvonne, Margareta
Yvonne
Viveca, Sten
Margareta
Anders
Sten

På sammanträdet i februari kommer frågan om behovsbeskrivning
och planering för Digital fixartjänst att behandlas.

§ 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 protokoll från den 7 december. Protokollet
läggs till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden
Utkast till Verksamhetsplanför Östermalms stadsdelsnämnd 2021,
ÖST 2020/791
Rådet har tagit del av ärendet och framför följande synpunkter och
frågor:
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•

•

Sammanfattningsvis saknar rådet ett tydligt äldreperspektiv i
stora delar av planen.
På sidan 5 står att nämnden avser att omfördela medel från
äldreomsorg till förskola och socialtjänst. Rådet ställer sig
frågande till det utifrån den rådande situationen och den de
mografiska utvecklingen.
Marianne svarar att det har att göra med de stora överskott
som äldreomsorgen genererat under flera år. Eftersom olika
undersökningar säkerställt att äldreomsorgen på Östermalm
är likställig med övriga staden torde det därför vara möjligt
att fördela om medel på det föreslagna sättet. Uppföljning
kommer att göras i tertialrapport 1.
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• Rådet anser att även äldres trygghet ska ingå i det samarbete
som Östermalm och Norrmalm ska initiera, och tillsammans
med polisen, särskilt utveckla rörande barn och ungas trygg
het i stadsdelarna och som beskrivs på sidan 7.

• Rådet framför önskemål om tydligare beskrivning av både
planering och uppföljning av kompetensutveckling inom
äldreomsorgens verksamheter, även de privata.

• Rådet framför synpunkt om att utegym och parker, som an
vänds ännu mer nu under pandemin, troligen behöver rustas
och iordningställas särskilt till våren.

• Rådet ställer fråga om det framförts fler förslag om kommu
nalt anställda läkare.
Marianne svarar att det inte diskuteras just nu, det viktigaste
idag är att det är tydligt vad som ingår i regionens uppdrag.

• Rådet ställer fråga om hur arbetet med heltid som norm bed
rivs inom äldreomsorgen. Marianne svarar att antalet hel
tidsanställda har ökat.

Skrivelse om äldres otrygghet, ÖST 2020/739
Rådet har tagit del av ärendet. Pensionärsrådet har deltagit i bered
ningen genom utsedd representant. Rådet vill framföra sitt gillande
till att skribenterna särskilt pekat ut att rådet skulle involveras i den
fördjupade studien.

§ 6 Övriga utskick
Protokollfört vidKommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) den 8
december 2020.
Rådet har tagit del av handlingen.

Protokollfrån Östermalms stadsdelsnämnds rådförfunktionhin
dersfrågors möte den IO december 2020.
Rådet har tagit del av handlingen.

Stadsdelsnämndenspensionärsråds broschyrför 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

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

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
Inget att rapportera vid detta sammanträde.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Remiss av Trygghetsprogramför Stockholms stad, ÖST 2020/794
Rådet har tagit del av ärendet och lämnar inga andra synpunkter än
att programmet är bra.
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§ 10 Rapport från förvaltningen
Vaccination -Marianne informerar om att alla boende på vård- och
omsorgsboende i egen regi och på entreprenad i stadsdelen har ratt
den första dosen vaccin. Vaccination av medarbetare pågår.
Inom hemtjänsten samlas nu samtyckesblanketter in för att regionen
ska kunna kontakta de enskilda med vaccinationserbjudande.

Fråga ställs om vaccination av övriga invånare 70+.
Marianne svarar att vi idag inte har någon information om detta. Ce
cilia skickar vidare ett nyhetsbrev från regionen till rådets medlem
mar, där beskrivs en hel del av regionens arbete kring pandemin,
blanda annat rörande vaccination.

Fråga ställs om hur förvaltningen hanterar att medarbetare kan välja
att avstå vaccination.
Marianne svarar att det handlar om ett aktivt ledarskap och om att
försöka informera och motivera.

§ 11 Övriga frågor
• Får en person gå kvar på dagverksamhet under den period

hen är på korttidsboende?
Marianne svarar att det måste göras en individuell bedömning av
personens behov och möjligheter, det går inte att svara på generellt

• Måste en person ha haft hemtjänst för att kunna fa vård- och
omsorgsboende beviljat?

Marianne svarar att det även här måste göras en individuell behovs
bedömning. Det är dock så att det i de flesta fall börjar med att en
person rar hjälp i hemmet.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 15 februari kl. 13:30 -15:00. Mö
tet kommer att genomföras via Skype for business.

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


