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§1
Mötets öppnande
Lisbeth Lidbom öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.
§3
Protokoll från förgående möte
Gosia meddelade att den statistik hon skulle försöka få fram över
antal matlådor i stadsdelsområdet inte går att få fram. Förvaltningen
har endast möjlighet att se hur många biståndsbeslut som fattats och
inte matlådor hos de privata utförarna. Kommunalt rör det sig om 75
kunder och cirka 2000 matlådor i månaden.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4
Nämndärenden 2021-10-21
-

Motion om språkkrav i äldreomsorgen
Rådet ställer sig bakom förvaltningens svar på remissen.

-

Vilja välja vård och omsorg- En hållbar kompetensförsörjning inom vård
och omsorg om äldre (SOU 2021:52)
Rådet ställer sig bakom förvaltningens svar på remissen men vill
framhålla vikten av att jobba med att behålla kompetensen efter att den är
anskaffad och ha strategier för hur detta ska ske. Detta anser rådet borde
framgå i rapporten.

-

Rådet vill framföra att ett sätt skulle vara att möjligen sluta ett avtal
med personen om stanna i anställningen under flera år för att säkra att
kompetensen stannar kvar hos arbetsgivaren.
Svar på skrivelse från (S) och (V) angående restaurangen på Vasaträffen.
Rådet har tagit del av förvaltningens svar och lägger det till handlingarna.
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§5
Övriga frågor
Ann-Marie Henriksson, enhetschef för förebyggande verksamhet berättar
om enhetens förebyggande, uppsökande och hälsofrämjande arbete.
Under enheten ligger bland annat Vasaträffen och Ljuspunkten. De
samverkar med organisationer t.ex. Röda korset. De har anhörigstöd,
aktivitetscenter och uppsökande verksamhet. De har två dagverksamheter,
Klockhusets dagverksamhet för demenssjukdomar och Mimers
dagverksamhet som är inom socialpsykiatrin. (bilaga 1)
Den 27 oktober kommer enheten ha en seniordag, där personer i
stadsdelen som fyller 80 år är inbjudna till Vasaträffen för information om
möjliga aktiviteter. Deltagarna kommer också att bjudas på lunch och
underhållning. På förmiddagen kommer att finnas utställning med
information där även pensionärsorganisationerna kan få ett bord för
informationsmaterial och medverkande som kan informera. De som deltar
fysiskt förväntas också delta i lunchen. De organisationer som vill och kan
delta ska anmäla sitt intresse senast den 25 oktober till Pensionärsrådets
ordförande som samordnar deltagandet.

§6
Information från förvaltningen
- prioriterade områden i Budget 2022
Gosia informerar om prioriterade områden inom äldreomsorgen.
Kortfattat kommer det att jobbas med hälso- och sjukvård, bemanningen av
sjuksköterskor. Samverkan med regionen kommer att utvecklas. Lagen om
utskrivningsklara är svår att följa i praktiken och där krävs ett bättre
samarbete. Samverkan med regionen har stärkts under pandemin och
samverkan med frivilligorganisationer och lärosäten ska stärkas.
Norrmalms jobbar tillsammans med Kungsholmen med att skriva avtal
med högskolor vilket är ett sätt att säkra kompetensförsörjning. Stadsdelen
jobbar vidare med ofrivillig ensamhet och för att stärka språket hos
personalen. Det ska även jobbas med ett gott bemötande samt jämställdhet
och HBTQ-frågor. Det ska jobbas med välfärdsteknik där Norrmalm bland
annat kollar på e-signering av läkemedel för sjuksköterskor. Det ska även
jobbas med mat och måltider, att nationella minoriteters rättigheter
efterlevs och att reflektionstid iförs inom hela äldreomsorgen. Man vill
utveckla ramtiden, vilket infördes för några år sedan för att ge den enskilda
större möjlighet att styra över sina insatser. Det jobbas med kontinuitet
vilket är hur många personer personalen träffar under en två veckorsperiod.
Det behöver ses över i hela staden för att nämnderna ska kunna följa upp
sina verksamheter samt att det behöver ses över om det behöver anställas
mer personal.
Det har anställts en ny chef på vård och omsorgsboende Väderkvarnen.
Just nu finns det ingen bekräftad covidsmitta i nämndens verksamheter.
Det fanns ett misstäänkt fall för runt en månad sedan. Om smitta bryter ut
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hos de privata utförarna ska detta rapporteras till stadsdelsförvaltningen
och äldreförvaltningen.

§7
Mötets avslutande
Nästa sammanträde äger rum måndag den 13 december.
Mötet avslutades.
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