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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare
och tid för justering, anmälan av protokollet från förra
sammanträdet
Protokollet justeras av ordföranden och Sven-Göran Svanborg
den 12 oktober.
Protokollet från rådets sammanträde den 13 september 2021
anmäldes och lades till handlingarna.
§ 2 Besök klockan 10: Soheil Madjidian,
Äldreförvaltningen. Information om Smarta lås
Varför Smarta lås?
Tryggare, effektivare (larm), säkrare (endast behörig personal,
inga borttappade nycklar), Inga överlämningar. Enklare för
personalen (resor, väntan), flexibilitet.
Genomgång hur Smarta lås fungerar.
Personlig nyckel med personlig kod. Registrerar alla händelser,
spårbarhet. Synkstation ersätter nyckelskåpet i hemtjänstlokalen.
Aktiverar och avaktiverar den personliga nyckeln. Max
aktivering elva timmar. Går att spärra nycklar via centralfunktion.
Hur fungerar låset?
Låset Duo City (Swedlock), dubbla nyckelhål. Behåller samma
lås och samma nycklar fungerar. Inga batterier eller el.
Demonstration av låsets funktion.
Alternativ till låset är en nyckelgömma.
Genomgång av hur införandet kommer att gå till. Kontakt med
fastighetsägare genom Stockholms Trygghetsjour, information
till kunderna genom hemtjänsten och installation administreras
genom Stockholms Trygghetsjouren.
Bilägger presentation till protokollet.
Låset är kostnadsfritt för kund.
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Möjlighet till besök för genomgång av Smarta lås hos de olika
pensionärsorganisationerna.
Kontakt: Funktion.ALD.smartalas@stockholm.se

§ 3 Ärenden till nämndsammanträdet den 23 september
Ärende nr 6: Skötsel och skyltning av parkvägar
Svar på medborgarförslag
Dnr FAR 2020/141
Rådet ansluter sig till förvaltningens förslag. Tjänstgörande
ersättaren Gunnar Björkman, som har skrivit medborgarförslaget,
reserverade sig mot rådets beslut.
Ärende nr 11: Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling
genom ständiga förbättringar, innovation och
digitalisering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/557
Rådet beskriver det som att en ordsallad presenteras i
programmet, där innebörden i begrepp och slutsatser ofta blir
otydlig. I korthet anser rådet att programmet innehåller högt
ställda visioner som inte är särskilt verklighetsförankrade.
Rådet anser också att äldreperspektivet inte beaktas i flera delar
av programmet.
Ärende nr 13: Motion V om fritidsbibliotek i hela staden
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/462
Rådet hänvisar till protokoll från rådets sammanträde i juni 2021
avseende frågan om fritidsbibliotek. I övrigt
ansluter sig rådet till förvaltningens förslag.
Ärende nr 15: Cykelstaden – Cykelplan för Stockholm 2021
Svar på remiss från trafiknämnden
Dnr FAR 2021/308
Rådet framför att det är glädjande att hänsyn tagits till tidigare
synpunkter gällande Mårbackagatan.
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Rådet framför att kartorna som presenteras i planen är otydliga
och svåra att avläsa.
Rådet framför även följande iakttagelser och kommentarer till
planen:
På sidan sju beskrivs cykelanvändandet i staden, en beskrivning
som rådet inte anser stämmer överens med verkligheten.
På sida nio anser rådet att formuleringen i punkt sex är otydlig
och svår att förstå innebörden i.
På sidan 10 framför rådet att det procentuellt angivna underlaget
saknar relevans om inte urval anges.
På sidan 15 anser rådet att bakgrundsfaktorer och
forskningsparalleller till varför barns cyklande har minskat
saknas.
Sammantaget anser rådet att planen i flera delar hänvisar till
faktorer som inte kan verifiera slutsatsen.
Rådet framför även vikten av att bredare trottoarer bör beaktas
vid införandet av cykelbanor, att fler parkeringsplatser för cyklar
och elsparkscyklar bör byggas och att en reglering av uthyrning
av elsparkcyklar införas.

Ärende nr 16: Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Svar på remiss från trafiknämnden
Dnr FAR 2021/363
Rådet ansluter sig till förvaltningens synpunkter.
§ 4 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar och svarar på frågor om följande:
Smarta lås
Införandet av Smarta lås inom hemtjänstenheter i egen regi har
precis startas upp och kommer att på gå under hela hösten.
Budget 2022
Majoritetens förslag till budget 2022 presenterades den 6 oktober.
Jonas gick igenom de övergripande prioriteringar och satsningar
som finns för äldreomsorgen exempelvis personcentrerad vård-
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och omsorg, kompetensutveckling av personal och att motverka
ensamhet.
Stimulansmedel
Flera statliga stimulansmedel inom äldreomsorgen har sökt och
beviljats förvaltningen under året. Medlen är ofta styrda och ska
förbrukas inom innevarande år.
Personalvaccination
Andelen vaccinerad personal inom hemtjänstenheter i egen regi
bedömer enhetscheferna vara högre än de nivåer som presenterats
i media. Vaccination för personal erbjuds fortsatt all personal och
det strukturerade smittskyddsarbetet fortgår inom samtliga
enheter inom äldreomsorgens egen regi verksamheter.

§ 5 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande – se bilaga.
§ 6 Övriga frågor
§ 7 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet
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