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• Hur går det med planeringen för att höja utbildningsnivåerna inom omsorgen och 
hemtjänsten till 80% respektive för språk till 100%?  
Socialnämnden har inte ändrat kraven i förfrågningsunderlag och avtal. Det kan vara 
nödvändigt att höja kraven avseende språkkunskap i framtiden. Sth stad höjer sina krav 
avseende kompetens och språk. Socialförvaltningen gör omvärldsbevakning inför 
uppdatering av förfrågnings-underlag. 
 

• Finns det något nytt om korttidsboendet på Ginnungagap 
Överklagande har skett i flera instanser, var av det senaste har avslagits. Detaljplanen 
har vunnit laga kraft så nu kvarstår bygglovet. Kommunens tjänstemän gör allt vad de 
kan för att undvika fler överklaganden och hoppas att bygglovet kan fastställas i 
feb/mars 2022.  
 

• Närtrafiken är oerhört populär och betydelsefull för våra äldre uppe på Kevingeberget. Vi 
saknar trafikkontorets svar. 
Kommunens tjänstemän har skickat in flera skrivelser till närtrafiken utan att fått 
relevanta svar utan framför synpunkterna till trafikplanerarna. Kommunen har sökt svar 
både formellt och informellt, utan framgång. Carina ska skriva ett ”öppet brev ” och 
hoppas få svar den vägen. 
 

• Hur fungerar Fixaren, hur många anlitar tjänsten? 
Maria Alm har inte fått svar på antal tjänster så frågan ligger krav. Finns några fler 
frågor ang fixaren kan de lämnas till Maria. 
 

• Sjukgymnaster på äldreboendena, finns de i tillräcklig utsträckning? 
I Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsyn av hälso- och sjukvård samt 
avtalsuppföljning av Vård och omsorgsboende finns information om paramedicinsk 
personal. Tillsyn och uppföljning redovisas i socialnämnd 15 dec. 
 

• Uppföljning av ensamhet, hur går det? 
Området har arbetats med på lika sätt bla genom seniorträffar riktade statsbidrag och 
digitala studiecirklar. Seniormötesplatsen är ett sätt att förebygga ensamhet. 
Biståndshandläggarna ”fångar upp” ensamma äldre de kommer i kontakt med och 
erbjuder deltagande i seniorträffen. Inom SPF finns ”Ensamambassadörer” – vilka 
utbildas för att hantera/motverka ensamhet. Ambassadörerna samlar ensamma 
människor inom sina kommuner.  

 

• Hur går det med pensionärsradhusen i Enebyberg, det var ett möte där i slutet av 
oktober. 
Varje politiskt parti blev inbjudna till ett möte för att diskutera och svara på frågor om 
radhusen, inga beslut är fattade. Det blev ett möte med många och olika åsikter. Carina 
uttryckte personlig önskan om en ”seniorby” med både radhus och trygghetsboende 
tillsammans. 
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