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§ 1 Besök
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:

• Belysningen i Tessinparken- när kommer den attförbättras?
Det upplevs vara mycket mörkt i delar avparken.

Andrea redogör för att frågan kan delas upp i två aspekter, en trygg
hetsfråga och en fråga om konkret belysning.

Den senaste trygghetsmätningen visar att invånarna generellt upple
ver en större trygghet, med undantag för gruppen äldre. Enkäten ger
inte svar på vad som upplevs som otryggt och förvaltningens trygg
hets- och säkerhetssamordnare har därför fått ett uppdrag att, i sam
råd med pensionärsrådet, göra en fördjupad undersökning av frågan.

Att delar av Tessinparken är otillräckligt upplyst har kommit upp i
flera sammanhang och framförts av olika grupper. Andrea informe
rar om att delar av parken ligger inom stadsdelsnämndens ansvar
medan stora delar av parken hör till trafikkontoret. En överenskom
melse har gjorts om samfinansiering och genomförande av förbätt
rad belysning och klippning av träd med mera för att komma till
rätta med de mörka områdena.

Rådet framför att det också finns andra delar i stadsmiljön som
skapar otrygghet, till exempel elsparkcyklar, och vanliga cyklar,
som framförs alltför snabbt, på ett trafikfarligt sätt och som parkeras
så att de försvårar framkomligheten på trottoarer och torg.

Andrea berättar att det i stora delar av stadsdelen finns gränsytor
gentemot områden som andra aktörer ansvarar för, till exempel tra
fikkontoret, och att det nu kommer att tas fram arbetssätt för att för
enkla samverkan mellan de olika aktörerna.

• Före detta Dianagården- hur serplaneringen ut?
Andrea informerar om att det är Micasa som ansvarar för arbetet.
De nuvarande hyresgästerna flyttar ut nu under hösten och därefter
ska ombyggnationen starta. Enligt tidplan ska 60 seniorbostäder
kunna invigas under 2022. Rådet välkomnar informationen och
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framför önskemål om att Micasa ska bjudas in till ett av rådets sam
manträden under våren.

• Uppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende -
inför rekommendationen omförlängning genomfördes inte
någon regelrätt verksamhetsuppföljning. Hur serplane
ringenförfortsatt arbete ut?

Marianne redogör för att Ansvar & Omsorg Temabo AB driver
Kampementets vob på entreprenadavtal med staden sedan den 11
juni 2019. Tidplanen för beslut om förlängning utgick från grundav
talet, och eftersom entreprenörens tillträde försenades (av att dåva
rande Temabo ABs tillståndsansökan avslogs av inspektionen för
vård- och omsorg) hade entreprenören när beslut om förlängningen
skulle fattas endast hunnit driva verksamheten i lite mer än tre må
nader.

Förvaltningen hade därför inte möjlighet att hinna genomföra upp
följning enligt stadens modell. Efter kontakt med stadsledningskon
toret, som håller avtalet med entreprenören, och mot bakgrund av
förvaltningens bedömning att samarbetet med entreprenören funge
rat väl under avtalstid och verksamhetsövergång, förordades en för
längning

Marianne informerar om att en uppföljning av Kampementets vård
och omsorgsboende kommer att göras i början av 2021.

• Fråga om rådsfunktionen och antal råd
I protokollet från rådet för funktionhindersfrågors senaste möte står
att rådsfunktionen och antalet råd ses över. Cecilia informerar om
att det pågår ett arbete kring råden för funktionhindersfrågor, men
att det inte berör stadsdelsnämndernas pensionärsråd.

• Fråga om trygghets/armen inom stadsdelen
Marianne informerar om att en uppgradering är gjord och att för
valtningen inte har upplevt några problem av de slag som beskrivits
i media.

• Fråga om läkartillgångpå vård- och omsorgsboende. Kom-
munala läkare?

Det är regionen som ansvarar för läkartillgången på vård- och om
sorgsboenden, och under pandemin har det skrivits en hel del i me
dia om hur samverkan med läkarorganisationerna har skett.
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Andrea och Birgit beskriver att de tycker det är bra att en utredning
och en utvärdering av hur arbetet har bedrivits under pandemin ge
nomförs. När det gäller kommunala läkare så är det idag inte möj
ligt enligt lag.

• Hur har äldreomsorgenfungerat underpandemin, görs det
någonform av utvärdering?

Marianne informerar om att utvärdering görs i många led, bistånds
handläggare följer upp på individnivå, chefer och medarbetare har
enhetsvis utvärderat arbetet och rapporter har ställts samman på av
delningsnivå och förvaltningsnivå med syfte att ta lärdom och att
säkra och stärka beredskapen.

Andrea informerar om att hon är stolt över hur förvaltningen hante
rat pandemin och pensionärsrådet håller med om detta.

• Särskilda aktiviteter kringjul
Andrea informerar om att det även i år kommer att göras en extra
satsning på aktiviteter kring jul, till exempel julluncher på de öppna
träffpunkterna.

§ 2 Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att Yvonne Wendt och Ulla Lindqvist justerar proto
kollet.

§ 3 Tid för protokolljustering
Protokollet justeras onsdagen den 28 oktober kl. 10:45. Protokollet
e-postas till medlemmarna inför justering. Justeringen kommer att
göras i entren till Karlavägen 100.

§ 4 Föregående mötesanteckningar
Rådet har tagit del av protokoll från den 5 oktober. Protokollet läggs
till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden
Se§ 9

§ 6 Övriga utskick
Protokollfrån kommunstyrelsens pensionärsråds sammanträde den
22 september 2020
Rådet har tagit del av handlingarna.

Protokollfrån kommunstyrelsens pensionärsråds sammanträde den
13 oktober 2020
Rådet har tagit del av handlingarna.
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Protokoll.från Östermalms stadsdelsnämnds rådförfunktionhin
dersfrågors möte den 24 september
Rådet har tagit del av handlingarna.

Minnesanteckningarfrån möte iförvaltningens arbetsgruppför att
minska ofrivillig ensamhet hos äldre den 29 september.
Rådet har tagit del av handlingarna.

§ 7 Rapport från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
Förtroenderåd på vård- och omsorgsboenden kommer att genomfö
ras inom de närmaste veckorna efter att ha pausats under pandemin.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Remiss av motion om arbetskläder i hemtjänsten, dnr ÖST 2020/654
Cecilia redogör muntligt för förvaltningens synpunkter i ärendet.
Rådet har tagit del av handlingen och har inga andra synpunkter än
de som förvaltningen framför.

§ 10 Rapport från förvaltningen
• Arets hjälte- Marianne informerar om att förvaltningens me

dicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Annica Myhr
Ahron, är nominerad i Framtidsgalans kategori Årets hjälte
med anledning av sina insatser under coronapandemin. Vin
naren utses 16 november.

• Resultatfrån brukarundersokning: Rapporter med resultat
från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?" 2020 på stadsdelsnivå för hem
tjänst och för vård- och omsorgsboende har skickats ut till
rådet inför dagens sammanträde.
Rådet har tagit del av handlingarna och framför synpunkt att
det är tveksamt hur stor tyngd resultaten ska ges, med tanke
på att svarsfrekvensen är låg och att det i många fall är andra
än de äldre själva som svarat.

Rådet framför önskemål om att få rapporter per boende. Ce
cilia skickar ut dessa tillsammans med protokollet.

• Digitlenterför seniorer - Marianne informerar om att det
förberedande arbetet med DigiCenter pågår. Christina Pet
terson, som är verksamhethetsutvecklare och ansvarig för ar
betet ska besöka de öppna träffpunkterna för att lyssna in be
hov och önskemål. DigiCenter kommer att ha ett samarbete
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med Enskede-Årsta-Vantör och deras Verklighetslabb.
Christina ska bjudas in till rådets första möte 2021.

• Ändring av sammantrådesdatum- Stadens budgetarbete har i
år en senarelagd tidplan och budgeten kommer att presente
ras först den 11 november. För att rådet ska kunna ta del av
och ha synpunkter på planering för kommande år flyttas
sammanträdet 23 november till måndagen 7 december.

• Äldrevanlig stad- Östermalm ingår som en av tre stadsdels
förvaltningar i stadsledningskontoret arbete med att ta fram
en handlingsplan för en Äldrevänlig stad. Stadsdelsdirektör
Kerstin Andersson ingår i styrgrupp och Cecilia Werge ingår
i arbetsgrupp. Vid pensionärsrådets sammanträde 7 decem
ber kommer Heidi Englund, som är strateg på stadslednings
kontoret och arbetar med handlingsplanen att delta.

• Ju/aktiviteter- Marianne informerar om att förvaltningen
även i år har uppdrag att anordna särskilda aktiviteter kring
jul . Det kommer att bli ungefär som förra året, förutom att
det på grund av pandemin inte kan anordnas bussresor i år.
För att kunna hålla rekommenderade avstånd kommer jull
uncherna på de öppna träffpunkterna att serveras till max 20
personer per träffpunkt och tillfälle. Planeringen är att jull
uncherna ska kunna serveras varje vardag under perioden 8-
22 december, alltså vid totalt 11 tillfällen.

§ 11 Övriga frågor
• Buss 54- Yvonne informerar om att det efter kontakt med SL

framkommit att det inte ska ske någon förändring med
54:ans sträckning annat än att den ska förlängas ända till
Hjorthagen.

• Arbetsgrupper- Yvonne informerar om att pensionärsrådet
kommer att formera sig i särskilda arbetsgrupper kring fo
kusområden under våren.

• Förslagpå gäster 2021:
- Januari- DigiCenter
- Februari - Kommunpolisen
- Mars- Micasa
- April- MAS

• Skrivelser- Margareta informerar om två skrivelser som fär
digställts:
- Skrivelse om Micasas rutiner för visning av seniorbostad
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under pågående pandemi
- Skrivelse om cykelförbud på Gösta Bohmans torg

Skrivelserna ska distribueras till Micasa fastigheter respektive till
kommunpolisen.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 7 december kl. 13:30 -15:00 på
Seniorträffen Bo Bergman, Bo Bergmans gata 4

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


