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1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs.

3. Val av justerare

Clarence Kopparberg och Magnus Brattström väljs till justerare.

4. Föregående protokoll

Rådet framför att de inte har fått ta del av föregående protokoll.
Karin Bülow informerar ordinarie sekreterare för åtgärd.

5. Förvaltningen rapporterar

Avdelningschef Karin Bülow informerar om att de
vaccinationer som genomförts har mycket god effekt. På
särskilda boenden inom region Stockholm finns det i dagsläget
smitta på ett vård- och omsorgsboende. Hemmet för gamla har
en hög vaccinationsgrad, 98,2 procent av de äldre är
vaccinerade. Personalen arbetar fortsatt med skyddsutrustning
eftersom vaccinet inte skyddar mot smittspridning.
Karin informerar om läget inom hemtjänsten. Hemtjänstens
förstärkningsteam arbetar hemma hos de hemtjänstkunder som
är smittade eller har misstänkt smitta. Skyddsutrustning
används. Vaccination inom hemtjänsten är igång, samarbetet
med vårdcentralerna fungerar bra. Målsättningen är att
vaccinera så många äldre som möjligt i hemmet, ifall enskilda
behöver ta sig till vårdcentral för vaccination ska sjukresa
användas, ledsagning av hemtjänstpersonal används som sista
alternativ. Enligt senaste statistiken så är 24 procent av personer
över 80 år inom Skarpnäcks stadsdelsområde vaccinerade mot
covid-19.
Karin informerar om att vaccination av omvårdnadspersonal
fortsätter, tidsperioden för vaccination av personal har förlängts
fram till juni månad. Förvaltningen upplever en positiv
inställning från personalen gentemot vaccinering, och
bedömningen är att vaccinationsgraden ligger på över 80
procent vilket också var målsättningen.
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Rådet frågar om hur det ser ut med smittspridning av
säsongsinfluensa och vinterkräksjuka.
Karin svarar att kurvan ligger på noll gällande båda dessa
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smittor, troligtvis på grund av att skyddsnivån är så pass hög.
De mest sköra och sårbara i vårt samhälle har klarat sig bra i år
från smitta av denna sort. Förvaltningen har en förhoppning om
att nya rutiner och arbetssätt inom utförarverksamheter kommer
innebära låg smitta av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka
även framåt.
Rådet ställer en fråga om hur förvaltningen har använt de
statliga ersättningar som betalats ut.
Karin förklarar att de statliga ersättningarna ska täcka kostnader
som förvaltningen har haft till följd av pandemin. Det rör sig
främst om kostnader för förhöjd bemanning inom hemtjänsten
och på Hemmet för gamla.
Karin informerar om att förvaltningen verksamheter inom
äldreomsorgen i nuläget överlag har förutsättningar för att
arbeta med sina grunduppdrag, vilka finns beskrivna i
verksamhetsplanerna. Sjukfrånvaron hos personal är däremot
fortsatt hög, vilket påverkar arbetet till viss grad.
Karin informerar också om att nya organisationen är i gång,
målsättningen är ett mer närvarande och nära ledarskap.
Karin berättar att hon tillsammans med stadsdelsdirektör Maria
Mathiasson Laxvik ska träffa Stockholms äldreborgarråd den 26
mars. En av punkterna till mötet är höjd hemtjänstpeng.
Rådet frågar om språkutbildning inom äldreomsorgen kommer
diskuteras.
Karin informerar om att språkutbildning kommer finnas med
bland punkterna. Karin informerar också att äldreomsorgen
inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ska vara med i ett
pilotprojekt om att bedriva språkutbildning på arbetsplatsen.
Karin förklarar att kompetensutvecklingen behöver ske över tid
och att det råder samförstånd inom staden att kraven på de som
arbetar inom äldreomsorgen behöver öka.
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Rådet frågar om Skarpnäcks kommunala hemtjänst fortsatt har
hög efterfrågan.
Karin informerar om att hemtjänsten i förvaltningens egen regi
och två privata hemtjänstutförare är störst inom
stadsdelsområdet. Förvaltningens uppfattning är att
hemtjänstkunderna hos kommunala hemtjänsten är fortsatt nöjda
med sina insatser. Karin informerar om att förvaltningen har
färre ej verkställda beslut av hemtjänstinsatser under
coronapandemin i jämförelse med andra stadsdelsförvaltningar.
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Rådet frågar om den digitala fixartjänsten är i bruk.
Karin informerar om att tjänsten är i bruk, men att den under en
period påverkats av längre tids sjukfrånvaro. Detta ska vara löst
i dagsläget.
Rådet framför att de har frågor gällande kommunikation efter att
staden inte längre annonserar i lokaltidningarna vilket
uppskattades av den äldre målgruppen. Karin svarar att hon
kontaktar förvaltningens kommunikatör Stefan Lundh och Carl
Smitterberg, kommunikationschef på äldreförvaltningen, för att
se om någon av den har möjlighet att närvara på nästa möte för
att ge mer information.
Rådet framför att de gärna vill ta del av äldreförvaltningens
lägesbild.
Karin svarar att hon skickar ut senaste lägesbilden från den 10
mars via e-post till rådets medlemmar.

6. Frågor inför nämndsammanträdet 18 mars

§8
Yttrande gällande projektrapport Språkutveckling i förskolan
Rådet framför att de anser att det är en viktig fråga.
§9
Bänkar vid Sickla sjö (Svar på medborgarförslag)
Rådet tycker förslaget är bra.
§ 10
Pantbehållare för sopkorgar (Svar på medborgarförslag)
Rådet tycket förslaget är bra. Rådet framför att även askkoppar i
anslutning till sopkorgar vore bra. Rådet anser att tömningen av
sopkorgar inom stadsdelsområdet behöver ske oftare.
§ 11
Motion (Fi) om att öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts
för hedersrelaterat våld (Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet är positiva till att även utsatta pojkar uppmärksammas.
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§ 12
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap (SOU 2021:2) (Svar på remiss från
kommunstyrelsen)
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Rådet är ense om att det är viktigt med språkkunskap i svenska.
Rådet är däremot oeniga om svenskkunskaper ska utgöra grund för
medborgarskap.
§ 14
Planärende på samråd, Arkövägen (Svar på remiss från
stadsbyggnadskontoret)
Rådet framför att de inte har fått ta del av alla handlingar och därför
inte förstår förslaget till fullo.
Karin informerar om att i planen så utökas den befintliga förskolans
gård för att ge bättre förutsättningar vilket också ger möjligheten att
i framtiden eventuellt kunna bygga en större förskola, om behov
uppstår.
§ 16
Patientsäkerhetsberättelser 2020 Hemmet för gamla och
Enskededalens dagverksamhet
Rådet frågar om verksamheterna är bättre förberedda för en ny
pandemi.
Karin svarar att beredskapen är mycket bättre än för ett år sedan.
Gällande patientsäkerhetsberättelsen har kvaliteten höjts inom båda
verksamheterna
Rådet frågar om privata vårdgivare har samma krav på
patientsäkerhetsberättelser.
Karin svarar att de har samma krav och att det är äldreförvaltningen
som ansvarar för att samla in dessa.
§ 17
Resultat brukarundersökning socialpsykiatri 2020
Rådet frågar på vilket sätt förvaltningen använder resultatet från
brukarundersökningar. Rådet poängterar även att svarsfrekvensen
generellt är låg.
Karin svarar att brukarundersökningar är en del av det arbete som
görs inom ramen för verksamhetsuppföljningar. Förvaltningen ser
brukarundersökningar som en viktig del i uppföljningsarbetet. Karin
förklarar att förvaltningen även analyserar svarsfrekvenser för att
hitta metoder för att få fler brukare att besvara enkäten.
§ 18
Resultat brukarundersökning funktionshinder 2020
Se ovan.
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§ 19.
Månadsrapport januari – februari
Rådet framför att de inte kunnat ta del av handlingarna.
Karin informerar om att den prognos som förvaltningen nu går fram
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med visar på ett svagt överskott. Beror till stor del på den
förvaltningsövergripande budgetreserv som varit avsedd för
oförutsedda händelser, men också att äldreomsorgens kostnader för
vård- och omsorgsboende varit lägre än vad som budgeterats för.
7. Rapporter

8. Övriga frågor- *balanslistan

Karin informerar om att målsättningen om att besöka Hemmet för
gamla är vilande på grund av rådande pandemi. Karin förslår att
fokus istället kan ligga på kommunikationsfrågor vid nästa
sammanträde.
Rådet samtycker till förslaget.
Rådet frågar hur det går med projektet Bergholmsbacken.
Karin svarar att arbetet fortgår, inväntar i nu läget en ny genomgång
av ritningen utifrån Smittskydd Stockholm och Vårdhygiens
kommande skärpta riktlinjer vid nybyggnationer. Planerad
inflyttning är just nu satt till år 2027.
Rådet undrar vad en äldrelots är.
Karin informerar om att det finns tre äldrelotsar inom staden, de
utgår från Enheten för hemlösa under socialförvaltningen. De
jobbar uppsökande mot äldre hemlösa och utsatta personer.
Nästa möte blir 15 april kl. 9.30, med förmöten från kl. 9.00, också
på Skype.
Justeras:
Ordförande Magnus Brattström

Vice ordförande Clarence Kopparberg

Sekreterare Isabelle Wall
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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Clarence Kopparberg <clarence.kopparberg@gmail.com>
den 12 mars 2021 13:31
Fabian Lind
Re: Protokoll för justering

OK för min del!
Mvh
/Clarence
Den fre 12 mars 2021 kl 09:32 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:
Hej!
Bifogar protokoll från rådets sammanträde 11/3 för justering. Ni kan justera genom att svara mig att
protokollet ser OK ut.

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

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är
personuppgiftsansvarig.
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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Magne53 <Magne53@telia.com>
den 13 mars 2021 11:04
Fabian Lind; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
Isabelle Wall
RE: Protokoll för justering

Helt okej för min del

Skickat från min Galaxy

-------- Originalmeddelande -------Från: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Datum: 2021-03-12 09:32 (GMT+01:00)
Till: magne53@telia.com, "clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)"
<clarence.kopparberg@gmail.com>
Kopia: Isabelle Wall <isabelle.wall@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering
Hej!
Bifogar protokoll från rådets sammanträde 11/3 för justering. Ni kan justera genom att svara mig att
protokollet ser OK ut.

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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