Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Protokoll
Sida 1 (6)
2021-01-28

Protokoll från Skarpnäcks stadsdelsnämnds
pensionärsråd
Närvarande:
Ledamöter:

Magnus Brattström (PRO), ordförande
Clarence Kopparberg (SPF)
Leif Johansson (PRO)
Leif Karlsson (PRO)
Inger Blomqvist (PRO)
Ersättare:

Lennart Nordh (PRO)
Liisa Hyvönen (PRO)
Liisa Korkeakoski (SPF)
Frånvarande:

Sussie Hellsten (PRO)
Gunnar Erkers (SPF)
Tjänstepersoner:

Maria Laxvik, stadsdelsdirektör
Fabian Lind, sekreterare
Tidpunkt:

2021-01-28 kl. 9:45 – 10:39
Plats:

Skype

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Björkhagsplan 6
12117 Johanneshov
Telefon 0850815000
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se
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1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs.

3. Val av ordförande och vice ordförande

Magnus Brattström väljs till ordförande och Clarence
Kopparberg till vice ordförande.

4. Val av justerare

Clarence Kopparberg och Magnus Brattström väljs till justerare.

5. Föregående protokoll

Det föregående protokollet godkänns och läggs till
handlingarna.

6. Förvaltningen rapporterar

Stadsdelsdirektör Maria Laxvik svarar på en fråga som kommit
in från rådet gällande rådande läge gällande pandemin samt ger
en kort tillbakablick på 2020. I förskolan har bemanningen varit
en stor fråga. Innan jul gick en uppmaning ut till
vårdnadshavare att i möjligaste mån hålla sina barn hemma
under jullovet. Detta hade effekt och situationen för de anställda
underlättades. Efter rekommendationer börjar öppna
verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar öppna igen,
på ett smittsäkert sätt.
Gällande biblioteken så har det i Skarpnäck nu öppnat igen, i
Björkhagen tittar man på att kunna öppna biblioteket på ett
säkert sätt.
Inom socialtjänsten har det varit en förhöjd sjukfrånvaro, men
verksamheten har flutit på.
Inom äldreomsorgen har nu vaccinationerna kommit igång. På
Hemmet för gamla har de äldre fått sin första dos och får snart
den andra. Nästa steg är vaccination för äldre med hemtjänst.
Även personal inom äldreomsorg och vuxna/funk erbjuds
vaccination just nu. Vi har just nu ingen smitta på Hemmet för
gamla, inom hemtjänsten rör det sig om ett fåtal som får stöd av
förstärkningsteam.
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Maria Laxvik informerar också om den statistik som finns att
tillgå gällande generell spridning inom stadsdelsområdet. Maria
kommer att återkomma till rådet om detta.
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Maria Laxvik svarar på en fråga som kommit in från rådet om
bedrägerier mot äldre med bank-id och vaccinationer.
Förvaltningen har inte fått några indikationer på att detta är
utbrett inom stadsdelsområdet men det förekommer.
Förvaltningen arbetar med att informera i frågan.
Maria Laxvik informerar också om att förvaltningen kommer att
söka stimulansmedel för 2021 gällande bland annat matlyftet
samt att utbilda anställda i frågor rörande psykisk hälsa.
Maria Laxvik informerar om personalförändringar i
förvaltningen. Nuvarande medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) kommer att sluta under februari. Ny MAS kommer att
börja 1 februari.
Rådet ställer en fråga om det budgetmöte som brukar hållas med
rådet varje höst och varför det inte blev något möte förra året.
Maria svarar att det kan bero på att finansborgarrådets förslag
till budget kom senare än vanligt förra året.
Rådet ställer en fråga om hur de statliga medel som gått ut med
anledning av pandemin har fördelats. Maria svarar att de har
dels gått till sjukfrånvarokostnader, extra bemanning och
skyddsmaterial. Det har bokförts på ett särskilt sätt och gått ut
till de verksamheter där kostnaderna uppkommit.
Rådet ställer en fråga om budgeten för äldreomsorgen. Maria
svarar att budgeten är uppräknad inför 2021.

7. Frågor inför nämndsammanträdet 4 februari
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§9
Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Söderort för
verksamhetsår 2020
Rådet ställer en fråga om den övre åldersgränsen för personligt
ombud, de personliga ombudens anställning samt vilken kompetens
dessa har. Rådet undrar även hur ett behov av personligt ombud
identifieras och initieras.
Maria svarar att det inte finns någon övre åldersgräns. De
personliga ombuden är anställda av förvaltningen och är
socionomer. Behovet kan identifieras efter kontakt med
socialtjänsten eller vården. Det var 170 personer som har personligt
ombud under 2020 i hela Söderort.
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Rådet ställer en fråga om de brister som beskrivs i bilagan och hur
de hanteras.
Maria svarar att det ligger i de personliga ombudens uppdrag att
identifiera brister i samverkan mellan olika myndigheter gällande
personer som har personligt ombud. De brister som identifieras är
sedan upp till de aktuella myndigheterna att hantera.
§ 10 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
i Söderort för verksamhetsår 2021
Se ovan.
§ 11
Ny förskola på Stångåvägen, Bagarmossen
Rådet ställer en fråga om vad som menas med ”framtidens
förskola”.
Maria svarar att framtidens förskola är ett koncept som SISAB
arbetar med och som kan sänka kostnaderna för produktion när
tomten medger det. Det är dock inte möjligt att arbeta efter detta
koncept på den aktuella tomten i Bagarmossen.
§ 12
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken
Rådet tycker att programmet är bra.
§ 17
Låt Nytorpsbadet vara öppet hela sommaren (svar på
medborgarförslag)
Maria informerar att badet redan är öppet hela sommarlovet, det går
dock just nu inte att ha badet öppet längre än så på grund av
bemanningssituationen.
§ 18
Reparera Neumullers lada (svar på medborgarförslag)
Rådet betonar att det finns ett stort behov av renovering samt undrar
vad användningsområdet för ladan kan bli.
Maria svarar att det inte är klart men att det utreds att den eventuellt
kan bli en del av en ny ekostadsdel.
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§ 19
Bättre belysning runt Markuskyrkan (svar på medborgarförslag)
Maria informerar att förvaltningen har berett förslaget men att det är
Svenska kyrkan som har hand om belysningen.
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§ 21
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (svar på remiss från
kommunstyrelsen)
Rådet ställer en fråga om tidplanen för förslaget att den fasta
omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln undersköterska till den 1
januari 2030.
Maria svarar att det troligen är så att tillgången till undersköterskor
kan se olika ut i olika delar av landet och att det därför kan behövas
en långsiktig tidplan för detta i förslaget.
Rådet ställer också en fråga om språksvårigheter hos
undersköterskor och att det är extra viktigt med språkkunskaper i
rådande läge.
Maria svarar att det inom äldreomsorgen erbjuder språkutbildning
för anställda. Förvaltningen arbetar också för att all information
verkligen går fram till alla anställda genom att den t.ex. finns att
tillgå på olika språk.
Rådet ställer en fråga om samarbetet med hemsjukvården och
delegeringar för Skarpnäcks del.
Maria svarar det pågår en samverkan och diskussioner kontinuerligt
mellan förvaltningen, staden och regionen. Det pågår inget arbete
med att komma igång med delegeringar igen just nu.
§ 22
Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i
Stockholms stad (svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet tycker att förslaget är bra.
§ 23
Motion (S) om en stärkt beredskap som ger trygghet (svar på remiss
från kommunstyrelsen)
Rådet tycker att förslaget är bra.

8. Rapporter

-

9. Övriga frågor- *balanslistan
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Nästa möte blir 11 mars kl. 9.30, med förmöten från kl. 9.00, också
på Skype.
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Justeras:
Ordförande Magnus Brattström

Vice ordförande Clarence Kopparberg

Sekreterare Fabian Lind
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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Clarence Kopparberg <clarence.kopparberg@gmail.com>
den 29 januari 2021 22:40
Fabian Lind
magne53@telia.com
Re: Justering av protokollet

Protokollet ok för min del!
Clarence
Skickat från min iPad

29 jan. 2021 kl. 15:17 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:

Hej!

Bifogar här protokollet från SPR igår för justering. Ni kan justera genom att svara på detta mail att
det är OK.
Återkom om ni har några synpunkter eller undrar något.
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning,
Fabian Lind
Handläggare/dataskyddsombud
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Box 5117, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 087
E-post: fabian.lind@stockholm.se
start.stockholm
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som
är personuppgiftsansvarig.
På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

magne53@telia.com
den 1 februari 2021 09:53
Fabian Lind; clarence.kopparberg@gmail.com
Re: Justering av protokollet

Hej protokollet ser helt okej ut.
Magnus
‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐
Från : fabian.lind@stockholm.se
Datum : 2021‐01‐29 ‐ 15:17 ()
Till : magne53@telia.com, clarence.kopparberg@gmail.com
Ämne : Justering av protokollet
Hej!
Bifogar här protokollet från SPR igår för justering. Ni kan justera genom att svara på detta mail att det är OK.
Återkom om ni har några synpunkter eller undrar något.
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning,
Fabian Lind
Handläggare/dataskyddsombud
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Box 5117, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 087
E-post: fabian.lind@stockholm.se
start.stockholm
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