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§1
Mötets öppnande
Lisbeth Lidbom öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Punkterna Övriga frågor och information från förvaltningen bytte
plats med varandra.
Dagordning godkändes med ovan tillägg.
§3
Frågor till nämndens ordförande och stadsdelsdirektören
Nämndens ordförande Petra Gardos Ek (M), stadsdelsdirektören
Jesper Ackinger presenterade sig likaså gjorde representanterna från
pensionärsorganisationerna. Rådet och ordföranden förde en dialog
under mötet och rådet fick ställa frågor. De flesta frågorna besvaras
nedan och några kommer att besvaras skriftligt och skickas till rådets
ledamöter under vecka 35.
Rigmor Hammarberg (SPF) frågar hur många plaster det kommer
att finnas i det planerade vårdboendet i Hagastaden och hur och
varför planeras inga seniorboenden för pensionärer som önskar fler
sådana boendeformer?
Petra Gardos Ek svarar att boendet i Hagastaden kommer att ha 90
platser.
Det planeras för nya Seniorboenden i Hagastaden och förvaltningen
ser över möjligheten att göra seniorboenden i Vasen. Det finns inga
korttidsboende på Norrmalms och de antalet platser som på
Norrmalm kan erbjudas bland annat på Kungsholmen och
Södermalm. Det är biståndsbedömd insats och man kan inte önska
sig en plats på ett specifikt boende men i första hand kontrolleras om
någon plats finns tillgänglig i innerstaden och sedan utanför.
Rigmor frågar också om kompetensutbildning för de anställda som
jobbar med äldrevården.
Petra svarar att det är ett prioriterat område och att det sker stora
satsningar på Norrmalm. Det är viktigt att de äldre får kompetent
hjälp och språket är viktigt hos personalen, dels för att den äldre ska
få rätt hjälp men också för att personalen ska kunna tillgodose sig
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den kompetensutveckling som erbjuds.
Rådet menar att det är viktigt oavsett nivå att lyfta människorna för
att öka kompetens, öka lön och status på yrket.
Lisbeth Lidbom (PRO) frågar hur nämnden ser på rådet, hur deras
yttranden tas emot av nämnden och hur de har möjlighet att föreslå
förändringar som gagnar de äldre på Norrmalm?
Petra svarar att nämnden ser det rådgivande organen som något
positivt. Det är viktigt att prata med sakkunniga för att fatta bra
beslut. Petra uppskattar dialogen med pensionärsrådet och säger att
de har en viktig roll.
Petra uppmuntrar rådets medlemmar att försöka påverka nämnden
genom att skriva medborgarförslag och ger några exempel på sådana.
Lisbeth frågar även om varför de inte som organisationer kan nyttja
Ljuspunkten på helger när den står tom?
Gosia Holmberg har kontaktat ansvarig verksamhetschef som säger
att det inte finns några hinder mot att nyttja lokalen på helgerna och
uppmanar organisationerna att kontakta henne.
Lisbeth ställer även en från om fixartjänsten som stadsdelen erbjuder
för äldre.
Petra svarar att tjänsten kommer att fortsätta men den måste också
vara proportionerlig. Förvaltningen analyserar statistiken över antal
beställningar det är därför tjänsten har utökats.
Kerstin Hall (PRO) ställer en fråga om den tidigare
försöksverksamheten med Kvalitetspremie i hemtjänsten. Hur ser
nämnden på den försöksverksamheten och hur har den kommit igång
inom Norrmalm?
Gosia informerar om att det är äldreförvaltningen som ansvarar för
uppföljning av kvalitetsindikatorerna i kvalitetspremien och bedömer
vilka utförare som ska ges kvalitetspremie i slutet av 2022.
Utvärderingsperioden är mellan mars och december 2022.
Förvaltningen följer systematiskt upp och arbetar aktivt med de tre
kvalitetsindikatorerna kontinuitet, utbildning och andel timanställda
redan innan förslaget om kvalitetspremie kom.
§4
Protokoll från förgående möte
Rådet frågar hur långt den planerade omorganisationen av
hemtjänsten kommit?
Gosia svarar att arbetet startades i juni och antal arbetslag ändrats
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från tre till fyra med förhoppning av en ökad personalkontinuitet. Det
administrativa stödet för hemtjänsten har utökats för att kunna
effektivisera planeringen och schemaläggningen. Det har dock gått
för kort tid för att utvärdera resultatet.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5
Nämndärenden 2022-08-25
•

Remiss av Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och
cykelvägar
NORR 2022/392
Rådet för fram en förhoppning om att det har tagits höjd för cykeloch barnvagnskärror i planeringen. I övrigt har rådet inga synpunkter
på ärendet.
§6
Information från förvaltningen
Gosia informerar om sommarperioden det har fungerat bra i
verksamheterna. Det har varit enstaka covidfall med lindriga
symptom. Bemanningen har fungerat under sommaren trots vissa
svårigheter med sjuksköterskebemanning. Förebyggande
verksamheten har haft öppen verksamhet hela sommaren och det har
anordnats mycket aktiviteter på Vasaträffen och Väderkvarnen under
hela sommaren. Nu är sommarperioden slut och förvaltningen
fortsätter jobba enligt verksamhetsplanen.
§7
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§8
Mötets avslutande
Nästa sammanträde äger rum tisdagen 10 oktober 2022.
Mötet avslutades.
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