
11'1 StockholmsV stad
Östermalms stadsdelsförvaltning
Äldreomsorg

Protokoll
Sida 1 (7)

2021-05-24

i"östermalms ~tad.sdefsförvaftning
Vanrnasteri

2021-06- 0-:4
1Dnr: ::.;J

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärs
råds sammanträde den 24 maj 2021

Närvarande ledamöter:
SPF
SPF
PRO
SPF
SPF

Yvonne Wendt
Margareta Thömblom
Ulla Lindqvist
Viveca Höög Peterson
OlofBjörlin

Närvarande ersättare:
SPF Agneta Liljedahl
SPF Sten Fylkner
SPF Per Widforss
SPF Anders Rickardsson
PRO Karin Pers

Anmält förhinder:

Föredragande tjänstemän:

Gäster:

Marianne Wikander, avdelningschef
Cecilia Werge, verksamhetsutveck
lare/sekreterare
Andrea Hedin (M), ordförande Öster
malms stadsdelsnämnd
Birgit Marklund Beijer (S)- vice ordfö
rande Östermalms stadsdelsnämnd
Kerstin Andersson- stadsdelsdirektör Ös
termalms stadsdelsförvaltning

Östermalms stadsdelsförvaltnlng
Äldreomsorg

Karlavägen 104, pl. 6
Box 24156
10451 Stockholm
stockholm.se

Tidpunkt och plats:
Den 24 maj kl. 13:30- 15:00, digitalt möte via Skype for business

V
/t·~/J!!_

.____/ Yvonne Wendt Viveca Höög Peterson



Ba StockholmsV stad
Protokoll
Sida 2 (7)

§ 1 Dagens gäster
Östermalms stadsdelsnämnds presidium; Andrea Hedin (M), ordfö
rande och Birgit Marklund Beijer (S), vice ordförande samt förvalt
ningens stadsdelsdirektör, Kerstin Andersson, besöker rådet.
Rådet har förberett frågor som i förväg delgivits presidiet och som
diskuteras på mötet idag:

• Pandemin har pågått i över ett år- vilka är de viktigaste lär-
domarna från den här perioden?

Bristerna i beredskap gällande bland annat skyddsutrustning och
samverkan blev tydliga i början av pandemin. Det framkom också
att verksamheter hade olika förutsättningar vad gäller till exempel
kunskap om basala hygienrutiner. Under pandemin har också frågan
om kommunalt anställda läkare blivit aktualiserad både i staden och
nationellt.
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En positiv lärdom är att staden så pass snabbt lyckades mobilisera
samverkan och gemensam fördelning av till exempel skydds
material. Andrea och Birgit vill också lyfta fram att chefer och med
arbetare inom äldreomsorgen arbetat professionellt vilket inneburit
att verksamheten kunnat fortgå på ett bra sätt.

Rådet ställer fråga om sekretessbestämmelser kring medarbetarnas
vaccinationer och Marianne svarar att arbetsgivaren inte har rätt att
efterfråga vem som är vaccinerad eller inte.

• Stimulansmedlen- hur används de?
Nämnden har under 2021 bland annat sökt och beviljats medel från
stadens satsning Matlyftet, som syftar till att stärka den sociala
aspekten kring måltider. Exempel på andra stimulansmedel som
nämnden beviljats är medel för att fortsätta arbetet med digitali
sering och välfärdsteknik.

• Guldkantsmedlen- hur används de?
Andrea informerar om att nämnden fördelat 100 000 kronor vardera
till Linnegården, Kampementet, Kattrumpstullen och Rio med syfte
att främja verksamheternas, oavsett regiform, möjlighet att särskilt
uppmärksamma högtider och motverka ofrivillig ensamhet under
året. Verksamheterna har stor frihet att, utifrån de äldres och medar
betarnas önskemål, bestämma hur medlen ska användas. Hittills un
der året har det framförallt handlat om att på olika sätt förstärka fi
randet av högtider och en enhet har också använt medlen till digitala
lösningar. Rapportering av hur medlen används görs i samband
med tertialrapporteringar och verksamhetsberättelse.
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• Hur säkerställs att medarbetarna har goda kunskaper i IT
så att de kan stödja de äldre?

DigiCenter kommer att ha ett särskilt uppdrag kring utbildning och
stöd med hantering av digital teknik för äldreomsorgens verksam
heter. För att till exempel kunna ge hjälp med videosamtal via surf
platta ges kontinuerlig utbildning och handledning på enheterna och
det fungerar generellt bra.
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Fråga ställs om den särskilda språksatsningen och Marianne infor
merar om att förvaltningen anställt en SFI lärare som i tolv månader
från och med augusti ska arbeta på plats i verksamheterna, 75 pro
cent riktat mot äldreomsorg och 25 procent riktat mot förskola.
Satsningen vänder sig till egen regi.

• Tryggt mottagande- hur ser ni på den framtida utvecklingen
av arbetssättet?

Insatsen behöver vidareutvecklas för att stödja överenskommelsen
kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (LUS). Marianne berättar att stadsdelens organisation av
teamet utvärderas och att Östermalm också deltar i projekt tillsam
mans med Äldrecentrum och äldreförvaltningen för att utveckla ar
betssättet och samverkan med regionen kring samordnad individuell
planering (SIP).

• Parkerna - blommor, belysning, bänkar och tillgänglighet.
Hur säkerställs äldreperspektivet i planering och genomfö
rande?

Andrea beskriver att det är positivt att parkmiljöavdelningen deltar i
projektet äldrevänlig stad just för att äldreperspektivet alltid ska fi
nans med. Rådet framför synpunkt att det är fina planteringar i par
kerna och att utemiljöerna har stor betydelse för hemmakänslan i
stadsdelsområdet. Andrea berättar att pandemin medfört ett kraftigt
ökat besökstryck i parkerna och att nämnden därför förstärkt städ
ning och skötsel. Nämnden gör också en satsning på högtider i par
kerna och rådet menar att det är mycket positivt och stärker känslan
av trygghet och trivsel.

Rådet ställer fråga om det är ok att privata näringsidkare använder
parkerna gratis för aktiviteter där man tar betalt från deltagarna. Rå
det framför vidare att det kommit klagomål på att det ibland är både
trångt och högljutt i Tessinparken när flera aktiviteter pågår samti
digt och nära bänkarna där man kan vilja sitta och slappna av och
samtala. Andrea och Kerstin ska ta med frågan till parkmiljöavdel
ningen. Andrea informerar också om en pågående dialog med ut
bildningsnämnden angående privata anordnare som använder par
kerna som skol- eller förskolegård.
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Seniorgymmet i Tessinparken fyller 10 år och parkmiljöavdel
ningen sätter, efter förslag från rådet, upp nya skyltar och förbättrar
underlaget under maj månad. Ett evenemang planeras efter somma
ren för att marknadsföra och informera om gymmet. I nästa senior
annons i Mitt i Östermalm kommer gymmet att vara med och det
kommer också att marknadsföras på Facebook inför sommaren.

• Bevakning av Dianagården- hur bestäms namnet- kan rådet
ges möjlighet att få vara med och påverka detta utifrån sin
lokala förankring och kännedom?

Andrea informerar om att det är Micasa som ansvara för namnfrå
gan och föreslår att rådet gör en skrivelse till Micasa. Rådet önskar
att namnet Dianagården ska kvarstå för seniorboendet eftersom det
har ett gott rykte.

• Hur ser planeringen ut för nytt vård- och omsorgsboende i
Loudden?

Nämnden har i boendeplaneringen framfört att det, mot bakgrund av
befolkningsprognosen, behöver byggas vård- och omsorgsboende
inom ramen för Norra Djurgårdsstaden. Kerstin informerar om att
det idag finns planering för 90 platser inom etappen Ängsbotten till
år 2026 och för 90 platser inom etappen Loudden till år 2030.

• Fråga om lokaler för föreningar
Rådet ställer fråga om lokaler för föreningar och Andrea och Birgit
framför båda att de hoppas att föreningsrådets verksamhet ska fin
nas kvar trots att lokalerna i Fältöversten sagts upp. Andrea infor
merar också om att förvaltningen, oavhängigt frågan kring för
eningsrådets lokaler, har ett uppdrag att se över behov av och till
gängliga lokaler för föreningsaktiviteter.

• Seniorträffar öppet på helger och röda dagar
Rådet framför önskemål om att de öppna mötesplatserna ska hålla
öppet på helger och röda dagar, eftersom det är då som ensamheten
kan upplevas som störst. Marianne informerar om att det är en prio
riterad fråga inför att förvaltningen under 2022 öppnar ett aktivitets
center i anslutning till det nya seniorboendet.

• Fråga om boendeformer
Rådet framför önskemål om en generösare biståndsbedömning för
att möjliggöra tidigare inflyttning på boende samt att servicehusen
bör tas med i diskussionen om mellanboendeformer. Rådet menar
att det bör finnas ett steg mellan seniorboende och vård- och om
sorgsboende och att det är det som var tänkt med servicehusen.
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Andrea informerar om att de nya riktlinjerna för biståndsbedömning
i Stockholm stad beskriver att särskild hänsyn ska tas till ålder, 85
år och äldre, och att det är den enskildes behov som ska styra. Både
Birgit och Andrea framför också att det är viktigt att säkerställa en
variation och ett utbud av olika boendeformer i innerstaden.
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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 26 april. Protokollet läggs
till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden
Inspektionsrapport Kampementets vård- och omsorgsboende, ÖST
2021/327
Rådet har tagit del av handlingarna och ställer fråga om hur det som
framkommit i rapporten ska hanteras. Marianne informerar om att
förvaltningen kommer att ta med och följa upp de punkter som in
spektörerna slagit ned på i samverkansmöten med entreprenören.

Rådet framför synpunkt att det generellt, inte bara för Karnpemen
tet, är viktigt att förtroenderåden har representation från boende och
anhöriga i större utsträckning än i dag för att syftet med mötesfor
men ska uppnås. Marianne svarar att förvaltningen delar den åsikten
och att det också är något som tas upp vid samverkansmöten.

Tertialrapport 1för Östermalms stadsdelsnämnd, ÖST 2021/335
Rådet har tagit del av ärendet och ställer fråga om det prognostice
rade överskottet och vad som händer med det vid årets slut. Mari
anne informerar om att överskottet framförallt beror på att antalet
platser på YOB är färre än beräknat. Detta kan komma att ändras
under året och eventuellt överskott vid årets slut går tillbaka till sta
den centralt.

Vidare ställer rådet fråga om Esset och om hur det påverkar verk
samheten att införandet avbrutits. Marianne informera om att staden
istället kommer att gå vidare med andra lösningar och uppgradera
det befintliga systemet "Paraplyet".

Patientsäkerhetsberättelseför vård- och omsorgsboenden år 2020,
ÖST 2021/41
Rådet har tagit del av ärendet.
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§ 6 Övriga utskick
Protokollfört vidKommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) den 13
april 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

Protokollfrån Östermalms stadsdelsnämnds rådförfunktionhin
dersfrågors möte den 6 maj 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

KPRsyttrande över (stadsovergripande) Boendeplan 2022 med ut
blick mot 2040
Rådet har tagit del av handlingen och ställer sig bakom yttrandet.

Uppdateradförteckning över inbjudna gäster
Rådet har tagit del av handlingen.

Mat och måltidshandbokfor äldreomsorgen i Stockholms stad
Rådet har tagit del av handlingen.

Minnesanteckningarfrån möte iprojektgruppen "Åldrevänlig stad
och.framtidens äldreomsorg" 28 april 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

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

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
• Margareta informerar från arbetsgruppen för att motverka

ofrivillig ensamhet- På senaste mötet informerade förebyg
gande enheten i EAV SDF om sitt arbete. En enkät har tagits
fram med fråga om personen önskar hjälp att bryta ensamhet
och om vilka aktiviteter hen skulle vara intresserad av att
delta i. Förslag är att enkäten pilottestas genom att delas ut
och samlas in av medarbetare inom hemtjänst egen regi.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Remiss "När behovetfår styra- ett tandvårdssystemför en merjäm
lik tandhälsa", ÖST 2021/264
Rådet har tagit del av ärendet men avstår från att lämna synpunkt.

§ 10 Rapport från förvaltningen
• Marianne informerar om samarbetet med Omsorgsför-

medl ingen som har ett traineeprogram med introduktion och
coachning för unga, 18-25 år, som är intresserade av att ar
beta inom äldreomsorgen. På Östermalm kommer fem ung
domar att vara i verksamheterna under två månader i som
mar. Syftet med satsningen från förvaltningens sida är att
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vara med och locka fler att prova på yrket och se fördelarna
med ett arbete inom äldreomsorgen.

• Marianne informerar om att Anki Osvald, enhetschef på fö
rebyggandeenheten kommer att gå i pension och att rekryte
ring av efterträdare pågår.

• Marianne informerar om att förvaltningen planerar att an
ställa en äldrekurator till hösten för att förstärka det förebyg
gande arbetet.

§ 11 Övriga frågor
•

•

Cecilia ska skicka ut en lista på ansvarsområden för rådets
medlemmar. Rådet önskar ett tillägg i form av Tandvårds
frågor och att Olof sätts som ansvarig.
Rådet ställer fråga om beläggningen på vård- och omsorgbo
ende- Marianne informerar om att fortfarande finns ett stort
antal tomma lägenheter i staden men att beläggningen ökar.
Kattrumpstullen har fått förvaltningens godkännande att till
fälligt stänga 13 platser. Bakgrunden är att de under lång tid
haft ett större antal tomma lägenheter. Platserna öppnas åter
när förvaltningen så begär.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 9 augusti kl. 13:30 -15:00. Mötet
kommer att genomföras digitalt via Skype for business.

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