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§ 1 Sammanträdets öppnande
Alla hälsades välkomna till sammanträdet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordning godkänns
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Avdelningen äldre, funktionsnedsättning och
socialpsykiatri
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01000
stockholm.se

§ 3. Anmälan av föregående protokoll
Föregående protokoll 2020-02-06, ledamöterna har tagit del av
protokollet.
§ 4. Förvaltningsinformation
Ingrid Brännström Övergripande information
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Information om förloppet för covid-19 och smittskyddsarbetet i
förvaltningens och avdelningens alla enheter. Arbetet skedde samlat
i nära samarbete mellan samtliga funktioner. Hög bemanning i
sommar. Alla medarbetare som önskat har kunnat ha semester. En
del omställningar har skett eftersom behoven har pendlat under
covid-19 perioden.
Ca 500 lediga platser inom Vård- och omsorgsboende inom stadens
äldreomsorg. Även i Kista vård- och omsorgsboende finns flera
lediga platser. Det finns en planering för att tillfälligt (under 1 ½ år)
minska antalet platser i verksamheten för att istället använda dessa
för gruppboendet inom socialpsykiatrin. Detta är dock endast en
plan och inga beslut har fattats i frågan.
Alla förvaltningens lokaler inventeras då man räknar med minskade
resurser de närmaste åren och hyreskostnaderna är höga.
Förvaltningens anhörigkonsulent är på plats efter att ha arbetat med
andra arbetsuppgifter maj-augusti.
MAS Marita Johansson information smittskyddsläge covid-19
Håll i och håll ut är budskapet. Vid gemensamma aktiviteter är det
viktigt att gällande smittskyddsregler hålls. Det har förekommit
smitta i förvaltningens verksamheter men detta upphörde vid påsk.
Ledamöterna har inga frågor till MAS.
§ 5. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors
protokoll, maj 2020
Dokumentet har mailats ut till samtliga ledamöter, lades till
handlingarna.
§ 6. Ärenden till nästa nämndsammanträde
§ 7. Övriga frågor
Tillgänglighetsvandring för ledamöter tillsammans med Maria
Kearsley 22 september kl. 13-14.30. Akalla torg (norra) samling
utanför tunnelbaneutgången mot torget sen ner mot Akalla by.
§ 8. Sammanträdet avslutas

Nästa sammanträde:
Funktionshinderråd torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00
Järvasalen Förvaltningshuset, Borgarfjordsgatan 14, Kista
2020-09-17

