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§ 1 Besök
Ann-Christine Osvald, enhetschef och Victoria Lindberg, informa
tör från Förebyggandeenheten, besöker rådet och informerar om en
hetens arbete under pandemin. Förebyggandeenheten består av dag
verksamheterna (demens och social), öppna träffpunkter, fixartjäns
ter och anhörigkonsulenter.
Under våren stängdes dagverksamheterna och träffpunkterna för att
minska risken för smittspridning. Enheten tillhandahöll istället
stöd, rådgivning och vägledning till praktisk hjälp per telefon och e
post via ett särskilt telefonnummer och en särskild mejladress som
bemannades av enhetens medarbetare. Sedan en tid tillbaka har
både träffpunkterna och dagverksamhet med demensinriktning öp
pet igen och den 19 oktober öppnar också dagverksamheten med
social inriktning. Enheten behåller dock den stöd- och rådgivande
funktionen.
Under den period verksamheterna var stängda höll enheten telefon
kontakt med de som brukade besöka dagverksamheterna och öppna
träffpunkterna. Även fortsättningsvis erbjuds de som önskar det en
återkommande kontakt per telefon.
Den stöd- och rådgivande funktionen har annonserats och spridits i
olika kanaler. Det har hittills inte inkommit någon större mängd
samtal eller förfrågningar till det särskilda telefonnumret, men
många har också tagit kontakt med enhetens medarbetare på deras
ordinarie telefonnummer. Förfrågningarna rör ofta inköp av livsme
del och apoteksärenden. Enheten hänvisar då till aktörer som kan
hjälpa till med detta, bland annat Äldrekontakt och de olika försam
lingarna. Det finns också butiker som kan ordna med leverans eller
att varor kan beställas och hämtas upp utanför samt som kan er
bjuda betalning med faktura så att det inte krävs bank-id eller lik
nande.
Under våren togs en Kulturkatalog fram av förvaltningens kultur
sekreterare i samverkan med enheten. Den blev mycket uppskattad
och ska nu revideras och uppdateras, bland annat med hänvisning
till stöd och hjälp med inköp med mera. Enheten arbetar hela tiden
med att hitta samarbetspartners och att nå ut med information.
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Rådets medlemmar informerar om att även pensionärsföreningarna
har kontakt med sina medlemmar och att det upplevs vara särskilt
viktigt för dem som inte har digital kunskap och möjligheter.
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Yvonne informerar om att omställningen av tv - nätet resulterat i att
boende på vård- och omsorgsboende blev utan tv-sändning under en
period. Det har också uppmärksammats att en del boende inte alls
har tillgång till egen tv i sin lägenhet. På ett av vård- och omsorgs
boendena i stadsdelen har man på prov möjliggjort att låna ut teknik
till de som inte kan ordna det på annat sätt.
På Rioträffen var det, när verksamheten öppnade för utomhusbesök
i somras, initialt lite stökigt då inte alla besökare velat respektera
avstånd och riktlinjer- men Ann-Christine berättar att det inte är nå
got problem nu längre, regler och rekommendationer respekteras.
Rioträffen kommer att få tillgång till utökade lokaler och planering
för detta pågår. Det betonas att Rioträffen är öppen för alla- inte
bara för dem som bor i huset.
Även i år kommer det att anordnas särskilda aktiviteter kringjul,
bland annat servering av jultallrik på de öppna mötesplatserna. Där
emot kommer det inte att kunna anordnas några bussresor. Plane
ring för julaktiviteterna har påbörjats och en lägesrapport kommer
att ges på nästa sammanträde.

§ 2 Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att Yvonne Wendt och Viveca Höög Peterson juste
rar protokollet.

§ 3 Tid för protokolljustering
Protokollet justeras torsdagen den 8 oktober kl. 11 :00. Protokollet
e-postas till medlemmarna inför justering. Justeringen kommer att
göras i entren till Karlavägen 100.
§ 4 Föregående mötesanteckningar

Rådet har tagit del av mötesanteckningarna från den 24 augusti. An
teckningarna läggs till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden

- Skrivelse om trygghetenför äldre efter covid-19, dnr ÖST
2020/667
Rådet har tagit del av ärendet och framför synpunkt att de upplever
brist på information om hur pandemin har påverkat och fortsatt på
verkar stadsdelens äldreomsorg. Bland annat efterfrågas informat
ion om hur riktlinjerna för läkarorganisationernas arbete ser ut och
tillämpas på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.
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Marianne informerar om att förvaltningens medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) tillsammans med Rio vård- och omsorgsbo
ende har ett nära samarbete med läkarorganisationen under pande
min. Marianne informerar också om att förtroendemöten på vård
och omsorgsboenden kommer att återupptas från och med novem
ber. I första hand kommer de att genomföras digitalt, men de kan
också vid önskemål genomföras i lokal på förvaltningen.
- Skrivelse om aktiviteterför äldre, dnr ÖST 2020/668
Rådet har tagit del av ärendet och framför att Kulturkatalogen var
mycket uppskattad och att det är angeläget att den revideras och
kommer ut i ny upplaga.
Rådet beslutar att Viveca Höög Peterson ska ingå i arbetet med re
videringen. Cecilia vidarebefordrar Vivecas kontaktuppgifter till
förvaltningens kultursekreterare som håller ihop arbetet.
- Tertialrapport 2 2020för Östermalms stadsdelsnämnd, dnr ÖST
2020/630
Rådet har tagit del av ärendet och framför synpunkt att det tydligare
borde framgå hur hemtjänstverksamheten fungerat under pandemin.
- Skrivelse om besöksförbudet på äldreboende, dnr ÖST 2020/740dukat på mötet
Rådet har tagit del av ärendet.
- Skrivelse om äldres otrygghet, dnr ÖST 2020/739- dukat på mötet
Rådet har tagit del av ärendet och beslutar att Olof Björlin ska delta
i förvaltningens planerade arbete utifrån skrivelsen. Cecilia vidare
befordrar Olofs kontaktuppgifter till förvaltningens trygghets- och
säkerhetssamordnare.
- Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS (äldre
omsorg) för kvartal 2 2020, dnr ÖST 2020/285- dukas på mötet
Rådet har tagit del av ärendet
§ 6 Övriga utskick
Minnesanteckningarfrån Östermalms stadsdelsnämnds rådför
funktionhindersfrågors möte 2020-08-27
Rådet har tagit del av handlingarna.
Inbjudan att delta i trygghetsvandring torsdagen 15 oktober - du
kas på mötet
Protokoll från stadsdelsnämndens
penslonärsråds sammanträde den 5 oktober
2020

R Stockholms
V stad

Protokoll
Sida 5 (6)

§ 7 Rapport från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)

Yvonne rapporterar från kommunstyrelsens pensionärsråd och de
ärenden som behandlats. Protokollet från sammanträdet kommer att
skickas ut till rådets medlemmar.

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
Margareta informerar från förvaltningens arbetsgrupp för att mot
verka ofrivillig ensamhet och social isolering. Det har genomförts
en hel del och det pågår planering för fortsatt arbete- både på kor
tare och längre sikt. På senaste mötet redovisades bland annat vad
de fyra vård- och omsorgsboenden i stadsdelen som drivs i egen
regi eller på entreprenad genomfört för de 50 000 kr de erhöll un
der hösten 2019 för att minska ofrivillig ensamhet och social isole
ring. I korthet har de använts till detta:
- Linnegårdens vob har skapat ett gym för att bredda sitt aktivitets
utbud. Många boende har tidigare tränat och uppskattar att fa upp
rätthålla den vanan.
- Kattrumpstullens vob har genomfört fördjupande samtal och köpt
in teknik som används för kommunikation och aktivering. Bland an
nat för att kunna erbjuda digitala samtal mellan boende och närstå
ende.
- Kampementets vob- har köpt in teknik som används för kommuni
kation och aktivering. Bland annat för att kunna erbjuda digitala
samtal mellan boende och närstående.
- Rio vob - anordnar aktiviteter kvällstid, bland annat pubkvällar
med tema och trerättersmiddagar på onsdagar och lördagar.
Beslutas att Cecilia ska skicka minnesanteckningarna från arbets
gruppens möte till pensionärsrådets medlemmar så att alla far ta del
av beskrivningar och planerat arbete.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser

- Remiss av "Stockholms stads program mot våld i nära relat
ioner, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohan
delför sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation
2021-2025"
Rådet har tagit del av ärendet men avstår från att lämna synpunkter.
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§ 10 Övrigt
Skrivelserfrån pensionärsrådet
Inför nästa sammanträde färdigställs två skrivelser från pensionärs
rådet:
• Skrivelse om Micasas rutiner för visning av seniorbostad
under pågående pandemi
• Skrivelse om cykelförbud på Gösta Bohmans torg
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Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd
22 oktober beslutar stadsdelsnämnden om ett fyllnadsval till pens
ionärsrådet. Det är SPF Seniorerna Karlaplan som nominerat en ny
ersättare för resterande del av 2020.
Nominering till stadsdelsnämndens pensionårsråd 2021
Nomineringsbrev kommer att skickas ut till föreningarnas ordfö
rande under nästa vecka. Stadsdelsnämnden behandlar ärendet på
sitt sammanträde 17 december.
Socia/styrelsens brukarundersokningar 2020
Förvaltningen har nu :fatt resultatet av brukarundersökningarna. Be
slutas att förvaltningen gör en återkoppling kring resultaten på kom
mande sammanträde.
Digiilenterför seniorer
Marianne informerar om det DigiCenter för seniorer som kommer
att starta i november i lokaler i anslutning till Rioträffen. Christina
Pettersson har anställts som verksamhetsutvecklare och uppdraget
för DigiCentret är i korthet att:
• Erbjuda stadsdelens seniorer information och kunskap om
digital teknik och digitala verktyg i ett tryggt och anpassat
sammanhang.
• Fungera som kompetenscenter för äldreomsorgens verksam
heter och hålla ihop utvecklingen av verksamhetsområdets
digitala kunskap och mognad.
• Ge stöd för att utveckla digitala och innovativa arbetssätt för
att öka effektiviteten i verksamheten och förenkla för invå
nare att ha kontakt med äldreomsorgens verksamheter.

Christina ska bjudas in till de öppna träffpunkterna för att presentera
sig och uppdraget och för att påbörja dialog om behov och önske
mål. Hon kommer även att bjudas in till pensionärsrådets samman
träde i januari.

§ 11 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 26 oktober kl. 13:30 -15:00 på Se
niorträffen Bo Bergman, Bo Bergmans gata 4
Sekreterare: Cecilia Werge (cecilia.wen2:e/~.stockholm.se)
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