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Återbud:

Lars Vallin
Gertie Unhagen Deiving
Ulla-Britt Bartell
Kerstin Krook
Övriga närvarande:

Leo Westerblom, sekreterare
Andreas Thorstensson avdelningschef
1 § Mötets öppnande

Ordföranden Christer Flink förklarar mötet öppnat.
2 § Presentationsrunda

De närvarande presenterar sig.
Handläggare
Leo Westerblom
Tfn 08-508 24889
Leo Westerblom.stockholm.se
stockholm.se

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

4 § Val av justerare.

Mötet väljer Christer Flink som ordförande och Göran Cederstrand
till att justera dagens protokoll.

5 § Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med
kommentarer att det samarbetsanslag för år 2020 som nämnden
ställt till organisationerna i pensionärsrådet har PRO har fått ta del
av anslaget. Beträffande en utbetalning om verksamhetsanslaget för
2019 så är det fortfarande oklart om den utbetalningen kommer att
göras.
6 § Information från förvaltningen
Sätra Vård och omsorgsboende samt verksamheter i egen regi.

Verksamhetschefen Andreas Thorstensson informerar om att
förvaltningen påbörjade en förberedelse för vad som eventuellt
skulle kunna komma att bli redan från januari samt införde
besöksförbud på Sätra Vård och Omsorgsboende besöksförbud från
13 mars med anledning av risken för smittspridning av
coronaviruset covid-19 vilket genomsnittligt var tidigare än det
besöksförbud som lades från staden och senare även för hela landet.
Den spridningen det sedan blev var ringa på boendet. Tydliga
rutiner infördes om var på boendet medarbetare skulle jobba. Man
minimerade ytorna för var de fick röra sig. För leveranser till
boendet fanns det rutiner för och leveranserna skulle samlas i en
packanläggning i bottenplanet i huset. 5 gånger per dag skulle
personal använda ytdesinfektion till samtliga greppytor. Det blev ett
lugn i verksamheten mycket tack vare daglig information i form av
mejl från ledningen till personalen om vad hände och vad som
gällde. Vidare har stadsdelen blivit ombedda öppna en särskild
covid 19 avdelning som en mellanstation från sjukhus för att sedan
kunna återgå till eget boende. I massmedia har det funnits artiklar
om brist på skyddsmaterial vilket inte helt stämde med situationen i
Skärholmens stadsdelsområde i och med att man innan smittstarten
redan hade påbörjat en bunkring av skyddsmateriel. När det blev en
bristvara startades egen tillverkning av visir och skyddsförkläden.
Den egentillverkade skyddsutrustningen ansågs vara bättre att ha än
alternativet att vara utan skyddsutrustning. Inom
stadsdelsförvaltningen samlades ihop handsprit för att lämnas till
behövande på boendet. Förbrukningen av skyddsförkläden vilken
kan uppgå till 2000 per dag har gjort att det uppstått en brist. Även
hemtjänstpersonal ska bära skyddsförkläden numera när de är i nära

kontakt med sina brukare. Vidare har stadsdelen intensifierat arbetet
med rekrytering till vården. Möjlighet för de boende kommer att
finnas att få besök nu utomhus av anhöriga och det blir i särskilt
uppställda tält. När det gäller smitta bland personal inom
hemtjänsten har vissa varit smittade av viruset. Sjukfrånvaron har
varit hög men lägre än i andra stadsdelar vilket kan bero på mycket
information vilket lugnat medarbetare som varit hemma på grund av
oro. Arbetsgivaren har ett samarbete med fackliga organisationer
främst kommunal och har fått positiv feed-back av dem på sitt
arbete mot ökad smittspridning. Stadsdelsförvaltningen planerar för
övrigt aktiviteter för stadsdelens äldre men behöver naturligtvis
anpassas så att ingen smittspridning skall kunna ske. Framöver
fokuserar stadsdelen på kärnverksamhet men börjar nu också titta
på förebyggande verksamheter. Förvaltningen önskar att få ideer
och tankar från pensionärsrådet och organisationer om framtidens
arbete mot smittspridning.
På dagens pensionärsmöte ställs frågor bland annat om:
• Om covid-19 antal smittade över 70 år i stadsdelen och får
svar att stadsdelen ligger högt procentuellt jämfört med det
totalt antalet döda men stadsdelen har inte tillgång till
statistik om hur många av dem som är över 70 år. Dock
visar senaste siffrorna ett sjunkande antal. Under någon
period så ökade antalet smittade i åldersgruppen 30 - 40 år.
• Om ökat antal covid-19 tester i Skärholmen. Personal inom
vård och omsorg i Skärholmen har fått testa sig om de
visade symptom och var hemma. Resultatet blev att några
har varit och några har inte visat sig smittade. Några har
varit infekterade men inte visat symptom. Nu ska fler
brukare och personal i boende få testa sig. Hemtjänsten har
ingått en särskild studie där det tagits cirka 80 tester.
• I frågan om evakueringsbostäder så har
stadsdelsförvaltningen med den kommunala bostadssociala
verksamheten SHIS jobbat fram ett antal lägenheter för
evakueringsbostäder för riskgrupperna. Det har kommit få
förfrågningar personerna som ansökt om lägenhet har sedan
visat sig inte uppfylla kraven eller tillhöra någon målgrupp.
• I fråga om privata vård och omsorgsboenden så är det främst
äldreförvaltningen som ansvarar för dem.
Äldreförvaltningen har kontinuerliga uppföljningar. Vidare
informeras om att mindre än hälften av stadsdelens
hemtjänst är i kommunal regi. Stadsdelen kan komma att
stötta mindre privata utförare om du skulle ha någon
hemtjänstkund som är smittad med Covid 19.

•

•

•

Hur stor del av personalen inom hemtjänsten som har tim
och visstidsanställningar kan inte svaras på under mötet men
på Sätra vård och omsorgsboende går de flesta på schema.
Även inom hemtjänsten krävs rutiner och information för att
minska smittspridning. Pensionärsrådet önskar att få mer
information i frågan till kommande möten.
Mötet diskuterar frågan om hur man själva kan förbättra för
stadsdelens pensionärer som exempelvis bor på privata vård
och omsorgsboenden. I andra stadsdelar har råden delat upp
sig och besökt sin stadsdels verksamheter för äldre.
På fråga om det kommer att bli en kommunal utvärdering av
arbetet mot smittspridning inom staden blir svaret att varje
nämnd har ansvar för sin verksamhet och det förmodlingen
ganska snart kommer besked om staden kommer göra en
egen utvärdering.

Tertial rapport

I fråga om stadsdelens tertialrapporter informerar Andreas
Thorstensson om att det finns inget akut läge nu. Senast rapporten
kom till stadsdelsnämndens möte i maj. Om stadsdelen kommer att
uppfylla de mål eller indikatorer som ställts upp är svårt att svara på
än bland annat på för att de är övergripande för stadsdelen. I
tertialrapporten anges att olika mål ska uppfyllas och på frågan om
varför det inte finns någon rapportering och status på hur långt
arbetet nått för att uppnå målen så blir svaret att målen berör
verksamheter vars chefer inte deltar vid dagens möte så det blir
svårt att informera hur det långt det gått. I alla fall om det inte står
något så kan det befaras att det inte hänt något. Det som i rapporten
att informationsmaterial skickas till stadsdelens äldre vore rådet
tacksam för vad veta mer om. Ekonomiskt så har det kostat
samhället väldigt mycket pengar med att minska smittspridningen
och kommande år kommer nog alla att bli varse om detta.
Mötet diskuterar också en fråga om hur det går med att på Sätra
vård och omsorgsboende starta ett demenscenter. En tanke var för
några år sedan konstaterades att det finns mycket kompetens i
verksamheten på boendet som kan bli till nytta för större område än
bara stadsdelen som man kan hänvisa behövande till centret.
Stadsdelen arbetar med att få ihop en skrivelse till stadsledningen i
frågan om ett sådant center.
I en fråga om årsrapport 2019 Välfärdsteknik i omsorgen om äldre
att man ska kunna ersätta till teknik från en fysisk person önskar
rådet få mer information om. Andreas Thorstensson svarar att
covid-19 kommer snabba på den tekniska utvecklingen.

Mötet framför att det är proffsigt hur stadsdelen hanterat frågan om
förebyggande arbete mot covid-19 och önskar att ett tack framförs
till medarbetarna
7 § Föredragningslista till nämndsammanträde

Föredragningslistan med frågan om tertialrapport, välfärdsteknik
med mera har diskuterats under föregående paragraf.
8 § Skrivelser och rapporter

Protokoll förda vid KS pensionärsråd KPR har skickas ut digitalt till
rådet när de kommer till sekreteraren.
KPR möten vilka skett digitalt har haft mycket diskussioner om
Skydd mot covid -smittan
9 § Övriga frågor

Alla i rådet bör vara observanta på att inte få höga kostnader om
man använder telefon vid deltagande i kommande digitala
konferenser.
Mötet diskuterar och önskar framöver mer information om utegym
som stadsdelen har till exempel hur det som är vid Sätra-badet är
uppbyggt. Tjänstemän som arbetar med kunskap i sådana frågor kan
bjudas in till pensionärsrådets möten.
Rådet önskar att få mer information av bland annat om att staden
anslagit 1 miljon kronor till trygghetssatsningar inom stadsdelen
vilket informerats om liksom få mer information om
våldsprevention. Våldpreventionsanställde Anette Petersson och
stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling bjuds in till något möte
med pensionärsrådet i höst.
10 § Mötet avslutas

Rådet avslutar med att framföra att det fungerade bra med
telefonkonferensen idag via skype. Det hörs bra och är lätt att följa
med.
Ordförande Christer Flink tackar de närvarande för deltagande vid
dagens möte, önskar en bra sommar och att alla sköter om sig.
~ekreterare l ~
~V~(
Leo Westerblom
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