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§ 1 Dagens gäst
Gunnar Ohlsen, avdelningschef på Micasa fastigheter AB, besöker
rådet för information om det seniorboende med 61 lägenheter som
byggs i fastigheten Drevkarlen (före detta Dianagårdens vård- och
omsorgsboende) i Hjorthagen. Byggnationen är i full gång och in
flyttning beräknas kunna ske under andra kvartalet 2022. Namnet på
seniorboendet är ännu inte beslutat.

Gunnar berättar att Micasas ramprogram för seniorbostäder innebär
en fördelning på 25 procent enrumslägenheter, 50 procent tvårums
lägenheter och 25 procent trerumslägenheter. I Drevkarlen visade
det sig att den planeringen inte fungerar utifrån fastighetens förut
sättningar.

Istället byggs nu 54 lägenheter om cirka 30 kvadratmeter samt sju
lägenheter som är lite större, upp till cirka 60 kvadratmeter. Samt
liga lägenheter får balkong och alla tillgänglighetskrav, bland annat
för badrummen, kopplade till den aktuella boendeformen tillgodo
ses

I bottenvåningen planeras för ett aktivitetscenter riktat både till de
som bor på seniorboendet och seniorer i stadsdelen. Aktivitetscent
ret ska drivas av stadsdelsförvaltningen.

Rådet ställer fråga om hur stor ytan är för aktivitetscentret och Gun
nar svarar att det är cirka 150 kvadratmeter.

Rådet önskar ta del av ritningarna - Gunnar skickar dem till Cecilia
för vidarebefordran till rådet.

Rådet ställer fråga om planering av ytterligare seniorbostäder inom
stadsdelsområdet och Gunnar svarar att det idag inte finns någon så
dan planering. Micasa tog 2017 fram en plan för utbyggnad av seni
orboende med totalt cirka 1500 lägenheter. Dessa ska tillskapas
dels genom ombyggnation av servicehus staden beslutat lägga ned,
bland annat i Kista, Tensta, Enskededalen och Fruängen och dels
genom nybyggnation, framförallt i östra söderförort.

Rådet framför att det är mycket värdefullt att stadsdelsområdet till
förs dessa seniorbostäder och tackar Gunnar för hans medverkan på
sammanträdet. Gunnar tackar rådet för inbjudan och berättar att rå
det kommer att bjudas in till invigningen av seniorboendet under
2022.
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§ 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 15 februari. Protokollet
läggs till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden

Äldrevänlig stad ochframtidens äldreomsorg, ÖST 2021/100
Rådet har tagit del av ärendet och framför följande frågor och syn
punkter:

• Rådet ställer fråga om varför förvaltningen valt att lyfta
fram just digitalisering och välfårdsteknik i inledningen i
bakgrundsbeskrivningen (sid 5 i projektplanen).

Cecilia förklarar att skrivningen är formulerad utifrån att det
särskilda budgetuppdraget som beskrivs i inledningen rör just
digitalisering och välfårdsteknik.

• Rådet ställer fråga om i vilka delar Östermalm kommer att
samverka med Enskede-Årsta- Vantörs SDF.

Marianne redogör för att samarbetet med Enskede-Årsta-Vantör
utgår från budgetuppdraget som handlar om digitalisering inom
ramen för DigiCenter och Verklighetslabbet.

Rådet ställer följdfråga om hur långt planeringen för DigiCenter
har kommit och Marianne svarar att förvaltningen ännu inte fått
tillgång till den nya lokalytan på Rio. Preliminärt kommer det
att ske i augusti. DigiCenter kommer dock att starta sin verk
samhet tidigare ute på de öppna träffpunkterna och genom att
den digitala fixartjänsten kommer igång. Rekrytering pågår och
tjänsten har lockat många sökande.

• Rådet ställer fråga om det är rimligt att hinna med allt som
beskrivs i projektplanen på tre år.

Marianne svarar att det den tid som nu planeras för själva projektet.
Utvärdering av tidsplanen kommer att göras löpande tillsammans
med planering för hur arbetssätt ska implementeras i ordinarie verk
samhet.

• Skrivningen på sidan 10 om att seniorers resurser ska tas till
vara och att de ska tas på allvar som medskapare av utbud
och insatser kan uppfattas som övertydlig.
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• Rådet önskar delta i diskussion om prioriteringar inför beslut
om projektets inriktning och budget för 2022.

Marianne svarar att rådet kommer att göras delaktigt i de diskuss
ionerna och avvägningarna.

Marianne informerar om att ärendet behandlades på stadsdelsnämn
dens sammanträde 11 mars men återremitterades med önskemål om
förtydligande av projektets budget. I samband med den revideringen
kommer projektet även att kompletteras med följande två delar:
- en särskild satsning på språkstöd på arbetsplatsen genom att an
ställa en SFI lärare på heltid- genomförs tillsammans med förskole
avdelningen.
=aktiviteter kopplade till mat och måltider inom ramen för Matlyf
tet.
Styrgruppen har ännu inte beslutat om föreslagna förändringar och
rådet kommer att få den reviderade projektplanen så snart den är
klar. Ärendet ska behandlas av stadsdelsnämnden 22 april.

Boendeplanfor äldre 2022 med utblick mot 2040, ÖST 2021/111
Rådet har tagit del av ärendet och lämnar synpunkt att boendepla
nen är realistiskt beskriven och utgör ett bra kunskapsunderlag.

§ 6 Övriga utskick
Protokollfort vid Kommunstyrelsens penslonärsråd (KPR) den 16
februari 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

Protokollfrån Östermalms stadsdelsnämnds rådforfunktionhin
dersfrågors möte den lSfebruari 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

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

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
• Sten och Yvonne rapporterar från förtroenderåd på Kampe

mentets vård- och omsorgsboende 9 mars. Det var ett infor
mativt möte med goda exempel som visar på positiv ut
veckling. Verksamheten har för närvarande ett större antal
lediga platser,

• Karin och Per rapporterar från förtroenderåd på Rio vård
och omsorgsboende 18 mars. Verksamheten informerade
om sitt arbete med kvalitetssäkring, dokumentation och vär
degrundsfrågor. Utbildning genomförs bland annat om in
kontinens och HBTQ- i. Verksamheten kommer att fä till
gång till SFI lärare och har fått en ny dietist. Det är högt
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tryck på korttidsboendet och endast två tomma lägenheter på
vård- och omsorgsboendeenheterna.

• Agneta rapporterar från förtroenderåd på Kattrumpstullens
vård- och omsorgsboende 4 mars. Verksamheten rapporte
rade bland annat om en ökad nöjdhet och förbättrade resultat
i den senaste brukarundersökningen. Vaccination av medar
betare pågår.

• Ulla informerar om att föreningsrådets styrelse ska diskutera
hyresnivån för lokalerna med fastighetsägaren och att arbe
tet görs i positiv dialog med kulturförvaltningen.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022, ÖST
2021/177
Rådet har tagit del av handlingen men avstår från att lämna syn
punkter.

§ 10 Rapport från förvaltningen
• Cecilia informerar om att förvaltningen arbetar med "Un

derlag till budget 2022 med inriktning 2023 och 2024". I
rapporten analyserar nämnden den framtida utvecklingen
både på ett och tre års sikt som underlag till SLKs arbete
med stadens budget. Rapporten ska behandlas av stadsdels
nämnden 22 april, men är ännu inte klar för utskick till rå
det. Cecilia föredrar äldreomsorgens delar och rapporten
kommer att skickas ut i sin helhet till rådets medlemmar så
snart det är möjligt.

• Tryggt mottagande är åter igång sedan 15 mars. Förvalt
ningen deltar i ett arbete med Äldrecentrum och äldreför
valtningen för att utvärdera insatsen och säkerställa optimal
organisation.

§ 11 Övriga frågor
• Rådet ställer fråga om vaccinationerna på Östermalm. Mari

anne informerar om att det nationella beslutet om att pausa
Astra Zenecas vaccin till viss del har påverkat takten.

• Rådet föreslår att dokumentet Äldreomsorgen A-Ö på Öster
malm ska spridas på biblioteken i stadsdelen. Cecilia ska ta
upp frågan med lnformationscenter och också mejla doku
mentet som PDF fil till rådets medlemmar som kan vidare
befordra den till sina respektive organisationer.

• Rådet framför önskemål om utemöbler utanför seniorträffen
Bo Bergman. Nu när det börjar bli varma dagar finns önskan
om att kunna sitta på säkert avstånd utomhus och samtala.
Marianne tar upp frågan med förebyggandeenheten.
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• Rådet föreslår att stadsdelens medicinskt ansvariga sjukskö
terska (MAS), Annica Myhr Abron, bjuds in till sammanträ
det 9 augusti för att informera om patientsäkerhetsberättel
sen och om palliativ omvårdnad. Cecilia bjuder in Annica.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 26 april kl. 13:30 -15:00. Mötet
kommer att genomföras digitalt via Skype for business.

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


