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Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärs
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Närvarande ledamöter:
SPF
SPF
PRO
SPF
SPF
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Margareta Thörnblom
Ulla Lindqvist
Viveca Höög Peterson
OlofBjörlin

Närvarande ersättare:
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PRO

Agneta Liljedahl
Sten Fylkner
Per Widforss
Anders Rickardsson
Karin Pers

Anmält förhinder:

Östermalms stadsdelsförvaltnlng
Äldreomsorg

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

Föredragande tjänstemän:
Marianne Wikander, avdelningschef
Cecilia Werge, verksamhetsutveck
lare/sekreterare

Gäster:
Linda Wikman, trygghets- och säker
hetssamordnare Östermalms SDF
Louise Bouvin, kommunpolis

Tidpunkt och plats:
Den 26 april kl. 13:30- 15:00, digitalt möte via Skype for business
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§ 1 Dagens gäster
Linda Wikman, trygghets- och säkerhetssamordnare Östermalms
SDF och Louise Bouvin, kommunpolis, besöker rådet för dialog om
äldres upplevelse av trygghet och om den fördjupade undersökning
av detta som planeras inom ramen för projekt Äldrevänlig stad och
framtidens äldreomsorg.

Linda informerar om att trygghetsmätningen visat att äldre, och i
synnerhet äldre kvinnor, i större utsträckning upplever otrygghet.
Det är inte unikt för Östermalm eller för Stockholm, men det är vik
tigt att försöka nå en djupare förståelse och försöka hitta åtgärder
för att öka känslan av trygghet.

Linda berättar att projektet föreslår att genomföra undersökningen
genom att bjuda in till fokusgrupper och djupintervjuer och ställer
fråga till rådet om hur de ställer sig till förslaget. Rådet framför att
de tycker att det är ett bra förslag.

Olof och Agneta, som har ansvarsområdet trygghet och säkerhet,
kommer att involveras i planering och genomförande av aktiviteten.
Genomförandet kommer förhoppningsvis att kunna ske under hös
ten, beroende på vilka restriktioner som då gäller kopplat till pande
min.

Rådet lyfter att elsparkcyklar och mopedhud innebär en otrygghet
eftersom de ofta kör på trottoarer och i hög hastighet. Elsparkcyk
lama parkeras, eller slängs, också många gånger på sätt som mins
kar framkomlighet. Louise och Linda informerar om att just den här
frågan lyfts i många forum och att den undersöks centralt.

Rådet önskar fler synliga poliser i uniform som rör sig i stadsdelen.
Louise informerar om att det finns ingripandepoliser, som är de som
svarar på 112- anrop och som mellan dessa ska röra sig och synas i
staden, samt områdespoliser som är de som ska vara ute på stads
delsområdena. Louise informerar vidare om att polisen har särskilt
fokus på vissa platser i stadsdelen, som Fältöversten, Karlaplan och
Stureplan, beroende på att de är knytpunkter där många rör sig.

Rådet har tidigare varit i kontakt med Louise angående trafiksituat
ionen vid Gösta Bohmans torg där cyklister kör tvärs över torget
vilket skapar otrygghet. Louise har varit i kontakt med trafikkon
toret och med AMF fastigheter angående detta. Rådet framför att
det är förståeligt att polisen inte kan vara på plats hela tiden men att
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det vore önskvärt med punktinsatser och bötfällning av cyklister
och mopedbud. Vidare framför rådet att det är viktigt att allmän
heten ges möjlighet att träffa polisen och föreslår att det skulle
kunna annonseras ungefär på samma sätt som blodbussarna- "idag
står polisen i Tessinparken mellan kl. 13.00 -15.00."

Rådet tackar Louise och Linda för deras medverkan på mötet.

§ 2 Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att Viveca Höög Peterson och Ulla Lindqvist justerar
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 22 mars och vill påminna
om att rådet utlovats att delta vid invigningen av det nya seniorbo
endet i före detta Dianagården och att få ritningar över fastigheten.
Cecilia påminner Micasa om detta.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden

Underlagför budget 2022 med inriktning 2023 och 2024for Öster
malms stadsdelsnämnd, ÖST 2021/168
Rådet har tagit del av handlingarna och framför följande syn
punkter:

• Statistikredovisningen är för grov. Gruppen 80 + borde delas
upp i två grupper, 80-90 år och 90 + för att ge ett bättre un
derlag för bedömning av framtida behov.

• Det saknas redovisning av planerad byggnation, dels angå
ende seniorboendet på före detta Dianagården och dels angå
ende vård- och omsorgsboende som enligt tidigare uppgifter
har planerats i Loudden.

• Det behövs en förklaring till vad "Verklighetslabbet" är.

Åldreomsorgens årsrapport 2020, ÖST 2021/235
Rådethar tagit del av ärendet och framför följande synpunkter:

• Avsnittet om myndighetsutövning och äldreförvaltningens
utredning av behovet av att införa generösare biståndsbe
dömning fokuserar i för stor del på hemtjänst och i för liten
del på vård- och omsorgsboende. Rådet anser att det är för
vård- och omsorgsboende behovet finns av att sänka kraven
och kunna erbjuda plats tidigare.

• • Personalkontinuiteten är fortfarande ett utvecklingsområde.
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• Av tabellen på sid 57 kan utläsas att gruppen Administra
törsarbete ökat i relativt stor omfattning sedan 2016, vilket
kan ses som ett observandum.

• Det saknas en beskrivning och en ambition om tillag-
ningskök på vård- och omsorgsboende.

Rådet ställer fråga om hur biståndshandläggarnas delegation för
hemtjänst ser ut på Östermalm och Marianne informerar om att de
har delegation på upp till 136 timmar per månad.

Verksamhetsuppfoljning av Kampementets vård- och omsorgsbo
ende, ÖST 2021/191
Rådet har tagit del av ärendet och framför följande synpunkt:

• Rapporten upplevs som något negativt vinklad och vissa av
de delar som rapporten tar upp kan vara effekter kopplade
till pandemin och inte till ordinarie verksamhet. Rådets kon
taktpersoner för Kampementet framför att de vid förtroende
rådsmöten sett en positiv utveckling som de inte tycker
framgår i rapporten.

Marianne informerar om att uppföljningen avser att göra en formell
bedömning av verksamheten kopplat till regler och avtal, men att
det finns stor förståelse för att alla verksamheter haft utmaningar
under pandemin.

Projekt äldrevänlig stad ochframtidens äldreomsorgpå Öster
malm, ÖST 2021/100
Rådet har tagit del av ärendet och ställer fråga om när arbetet kom
mer att komma igång på allvar. Cecilia informerar om att arbetet nu
har kommit igång lite mer och lyfter följande punkter:

• DigiCenter startar sin verksamhet i juni genom att en digital
fixartjänst tillträder på heltid. Anders, som har ansvarsom
råde digitalisering, kommer att ha tidig kontakt med fixaren
för att planera och stämma av kring aktiviteter. Så snart som
det blir möjligt att samla enskilda på de öppna mötesplat
serna kommer gruppaktiviteter att genomföras.

• Seniorgymmet i Tessinparken fyller 10 år. Yvonne har läm
nat förslag på förbättringar kring gymmet och parkmiljöav
delningen kommer att se över och om möjligt åtgärda dessa
under maj. Ett evenemang planeras till efter sommaren för
att marknadsföra och informera om gymmet.

• Det finns förslag på att göra ett brandskyddsprojekt till hös
ten och Cecilia frågar rådet hur de ställer sig till det. Rådet
tycker att det är en god ide och anmäler Sten till att ingå i ar
betsgrupp kring detta.

• Rådet kommer, i sin egenskap av referensgrupp, att framö
ver fa minnesanteckningarna från både projektgruppsmöten
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och möten i arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensam
het och isolering.

Anmälan av information om aktuellt trygghets- och säkerhetsarbete
på Östermalm, ÖST2021/216
Rådet har tagit del av ärendet och ställer fråga om trygghetsvand
ringar. Cecilia svarar att de inte anordnas just nu med anledning av
pandemin, men att de kommer att återupptas så snart det är möjligt.

§ 6 Övriga utskick
Protokollfört vidKommunstyrelsens pensionärsråd (K.PR) den 16
mars 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

Protokollfrån Östermalms stadsdelsnämnds rådfarfunktionhin
dersfrågors möte den 25 mars 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

Minnesanteckningarfrån arbetsgruppenför att motverka ofrivillig
ensamhet 25 mars 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

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

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
• Linnegården- Ulla och Viveca rapporterar från förtroenderåd

på Linnegården, Det var ett möte på plats i verksamheten
med alla försiktighetsåtgärder vidtagna. Verksamheten er
bjuder två aktiviteter per dag, mycket görs i smågrupper el
ler individuellt. De har önskeluncher och pubkvällar. Gym
met är uppskattat och välbesökt. Det finns inga tomma plat
ser, tvärtom är det kö till verksamheten.

• Rioträffen - Karin rapporterar om att Rioträffen är igång
med utomhusaktiviteter, både i form av träning och annat
som till exempel bridge och schack (med handskar).

• Seniorträffen- Margareta rapporterar att utomhusmiljön är
iordningsställd för utomhusaktiviteter med möbler och
blomlådor. Det erbjuds aktiviteter utomhus.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Inga remisser till detta sammanträde.

§ 10 Rapport från förvaltningen
• SFI lärare är rekryterad och påbörjar sitt arbete i augusti.
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§ 11 övriga frågor
Rådet har formulerat följande frågeområden inför möte med presi
diet i maj:

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

• Stimulansmedlen- hur används de?
• Guldkantsmedlen- hur används de?
• Hur säkerställs att medarbetarna har goda kunskaper i IT så

att de kan stödja de äldre?
• Tryggt mottagande- hur ser ni på den framtida utvecklingen

av arbetssättet?
• Parkerna - blommor, belysning, bänkar och tillgänglighet.

Hur säkerställs äldreperspektivet i planering och genomfö
rande?

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

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

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 24 maj kl. 13:30 -15:00. Förvalt
ningen återkommer om mötesfonn.

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


