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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 godkänner förgående protokoll.

5. Förvaltningen rapporterar

Avdelningschef Karin Bülow redogör för lägesbilden kopplat
till smittspridning av covid-19. Karin berättar att
förstärkningsteamet inom hemtjänsten i dagsläget inte har några
kunder då det inte finns någon konstaterad eller misstänkt smitta
bland de äldre. Munskydd och visir används fortfarande, så
kallad dubbel source control. I dagsläget ligger verksamheterna
väl i fas med bemanningen inför sommaren.
Gällande vaccination mot covid-19 har alltfler äldre nu fått sin
första dos. Mer information finns i äldreförvaltningen lägesbild
som Karin skickat ut till rådet via e-post.
Bintou Traoré Tent presenterar sig för rådet. Bintou började i
Skarpnäck den 1 februari 2021 som medicinsk ansvarig
sjuksköterska (MAS) och som kvalitetsutvecklare. Bintou
ansvarar för patientsäkerhet i äldreomsorgens särskilda boenden
och dagverksamhet. Rådets ledamöter är välkomna att kontakta
Bintou om de har några frågor framöver. Kontakt sker främst
via mail.
Karin informerar om mötet med Stockholms äldreborgarråd i
mars. Äldreborgarrådet var bland annat intresserat av hur
behovet inom demensvården ska kunna mötas på bästa sätt, om
hemtjänsten arbete samt hade frågor om de öppna
verksamheterna och hur pandemin har påverkat vilka aktiviteter
som erbjuds.
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Rådet önskar en uppdatering vad gäller mötesplatsen på
Pilotgatan.
Karin informerar om att mötesplatsen flyttar ut från Pilotgatan,
förvaltningen för dialog gällande andra tänkbara lokaler i
området. Målsättningen är att det ska finnas en ny lokal när
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inomhusaktiviteter återigen kan startas upp.
Rådet framför att det är bra om mötesplatserna är utspridda i
stadsdelsområdet.
Karin svarar att förvaltningen instämmer och att olika lösningar
ses över.
Rådet har tidigare följt frågan om varför staden inte längre
annonserar i lokaltidningarna vilket var mycket uppskattat av
målgruppen äldre. Förvaltningens kommunikatör Stefan Lundh
var inbjuden till dagens sammanträde för att besvara frågan men
har dessvärre fått förhinder. Stefan bjuds in till mötet i maj
istället.
Karin visar Stefans presentationsbilder för rådet, bilderna
biläggs protokollet.
Rådet framför att få har sett seniorannonseringen i
lokaltidningen. Rådet framför även att utdelningen av tidningen
har försämrats och att det är flera som inte får tidningen varje
vecka. Rådet framhåller att förvaltningen bör ta kontakt med
tidningsdistributören och påtala detta.
Karin svarar att hon tar med sig informationen till Stefan Lundh.
Rådet framför att kommunikation kring vaccinering mot covid19 inte fungerat tillfredställande.
Karin svarar att det är regionen som ansvarar för
kommunikation rörande vaccinering. Förvaltningen har bistått
att ge information till äldre som har hemtjänsten inom
stadsdelen, hemtjänsten har även i flera fall hjälp till att ringa till
vårdcentral och bokat tid för vaccinering.
Bintou (MAS) tillägger att regionen har påbörjat uppstart av ett
callcenter där personer ska kunna ringa in och boka tid för
vaccinering. Bintou informerar även att hon driver frågan om
klusterledare för Skarpnäcks stadsdelsområde med regionens
hälso- och sjukvårdsförvaltning. Klusterledare är en person
inom en stadsdel som är utsedd att leda informationsarbetet för
alla vårdcentraler inom stadsdelen.
Karin informerar att förvaltningen har sökt och fått beviljat
medel för matlyftet och för digitaliseringssatsningar bland annat
i form av läsplattor, VR-glasögon och kompetensutveckling för
medarbetarna.
Förvaltningen har även sökt medel för demensutveckling samt
för fortsatt arbete med förebyggande av ofrivillig ensamhet och
psykisk ohälsa hos äldre. Något besked om medel beviljas för
detta har ännu inte lämnats.
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6. Frågor inför nämndsammanträdet 22 april
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§7
Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024
Rådet ställer i samband med ärendet frågor kopplat till statlig
kompensation för merkostnader under covid-19-pandemin.
Karin svarar att kompensationen är direkt kopplad till faktiska
kostnader som har uppstått i verksamheterna under pandemin.
Rådet ställer frågor om effektiviseringar och kostnadssänkande
insatser samt inom vilket område bristen på full kostnadstäckning
kommer få störst inverkan.
Karin svarar att i Skarpnäck finns en större psykisk ohälsa och
missbruk än i staden i snitt. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har ökade
krav på sig vad gäller att möta barn och ungas behov, bland annat
genom att motverka kriminalitet. Inom äldreomsorgen ligger
svårigheterna främst i hur bemanningen och kompetensen ska
säkras och bibehållas framöver.
Rådet frågar om våld i nära relation kopplat till äldre.
Karin svarar att förvaltningen jobbar mot våld i nära relation hos
äldre genom relationsvåldsteam och relationsvåldscenter. Statistik
kan inte redovisas så antal ärenden är så pass få att det skulle bli
utpekande.
Rådet framför att statistik bör hämtas även från Brottsofferjouren.
Karin svarar att förvaltningen har kontakt med Brottsofferjouren
och att deras statistik tas del av.
§8
Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Rådet har inga synpunkter.
§9
Bastuflotte Söderbysjön (Svar på medborgarförslag)
Rådet anser inte att bastuflottar behövs i stadsdelsområdet.
§ 10
Mobilitetshubb-cykelgarage (Svar på medborgarförslag)
Rådet har inga synpunkter i frågan.
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§ 11
Erbjud växtbaserad kaffemjölk som standard på möten för
nämndens ledamöter och stadsdelens anställda i Skarpnäck (Svar
på medborgarförslag)
Rådet är positivt till förslaget men anser att även vanlig mjölk ska
erbjudas.
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§ 12
Möjlighet att använda munskydd för förskolans personal Svar på
skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V)
Rådet är oenigt i frågan.
§ 13
Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU
2020:67) (Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 14
Inrättande av Etableringscentrum (Svar på remiss från
kommunstyrelsen)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 15
Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (Svar på remiss från
kommunstyrelsen)
Rådet framför att hissar och rulltrappor inom stadsdelsområdet inte
lagas tillräckligt fort.
§ 16
Förstudie och hantering av underskrifter med elektroniska materiel
och metoder (Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 17
Motion (S) om förbud mot fossil reklam (Svar på remiss från
kommunstyrelsen)
Rådet anser att förslaget är bra.
§ 18
Anmälan av krisledningsplan för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Rådet tycker det är bra med uppdatering av krisledningsplanen.

§ 19
Revidering av Gallringsråd nr 5 – Bevara eller gallra – råd för
socialtjänsten m.m. (Anmälan av kontorsyttrande som svar på
remiss från kommunstyrelsen)
Rådet har inga synpunkter.
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§ 20

Protokoll
Sida 6 (7)

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020
Rådet har inga synpunkter.
§ 21
Månadsrapport mars
Rådet har inga synpunkter.
§ 24
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Rådet framför att det vore bra om food trucks i området kan få
tillgång till elstolpar. I övrigt inga kommentarer.

7. Rapporter

Ledamot Leif Johansson redogör för senaste sammanträdet med
KPR.
Rådets övriga ledamöter redogör för arbetet som pågår inom de
olika pensionsorganisationerna i stadsdelen.

8. Övriga frågor- *balanslistan

Rådet frågar om digital fixartjänst finns inom alla stadsdelar.
Karin svarar att stadsdelarna är överens om att digital fixartjänst är
något som behövs men att stadsdelarna har löst det på olika sätt.
Fixartjänsten är inte endast kopplad till pandemin, utan kommer
fortsätta att finnas oavsett.
Rådet frågar om mat- och måltidshandboken används av
förvaltningens verksamheter.
Karin svarar att handboken ligger till grund för stadsdelens mat- och
måltidsarbete.
Rådet frågar om det kommit mer information om bedrägeribrott mot
äldre kopplat till vaccination.
Karin svarar att hon inte fått någon information om detta under den
senaste perioden. Karin vidarebefordrar eventuella rapporter som
inkommer från förvaltningens preventionssamordnare till rådet så
fort det inkommer.
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Karin informerar om att kulturförvaltningen har fått i uppdrag att
vara sammanhållande och ta fram modeller för kultur riktat mot
äldre. Det har tidigare funnits en samverkan mellan kommunerna
och region Stockholm, det gick då under namnet ”Kultur i vården”.
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Karin informerar om att kulturförvaltningens utredare har fått epostadresser till de ledamöter som är intresserade i att delta i samtal
kring uppdraget.
Karin frågor om rådet har intresse av en utomhusavslutning inför
sommaren.
Överenskommelse att avvakta till tidig höst i och med pandemin.
Nästa möte blir 20 maj kl. 9.30, med förmöten från kl. 9.00, också
på Skype.

Justeras:
Ordförande Magnus Brattström

Vice ordförande Clarence Kopparberg

Sekreterare Isabelle Wall

Bilaga
1. Presentation utvärdering seniorannonsering
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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Clarence Kopparberg <clarence.kopparberg@gmail.com>
den 19 april 2021 16:06
Fabian Lind
magne53@telia.com
Re: SV: Protokoll SPR

Protokollet ok!
Skickat från min iPhone
19 apr. 2021 kl. 12:59 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:
Hej!
Vill bara påminna om detta.
/fabian
Från: Fabian Lind
Skickat: den 16 april 2021 10:16
Till: magne53@telia.com; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
<clarence.kopparberg@gmail.com>
Ämne: Protokoll SPR
Hej!
Här kommer protokollet.
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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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 <Magne53@telia.com>
den 19 april 2021 18:27
Fabian Lind; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
RE: SV: Protokoll SPR

Helt okej för mi del
Magnus

Skickat från min Galaxy

-------- Originalmeddelande -------Från: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Datum: 2021-04-19 12:59 (GMT+01:00)
Till: magne53@telia.com, "clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)"
<clarence.kopparberg@gmail.com>
Ämne: SV: Protokoll SPR
Hej!

Vill bara påminna om detta.

/fabian

Från: Fabian Lind
Skickat: den 16 april 2021 10:16
Till: magne53@telia.com; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
<clarence.kopparberg@gmail.com>
Ämne: Protokoll SPR

Hej!
Här kommer protokollet.
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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.
På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
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Seniorannonsering
Annonser i lokaltidningen Mitt i.

Slutsatser
• Annonserna har presterat ett bra OBS-värde på i snitt
56%, resultatet är jämfört med liknande annonser/innehåll
från samma bransch: Information & Samhälle.
• Lätt att se vem som var avsändare, och man hade hög
tidigare kännedom om den.

• Innehållet fick ett bra helhetsbetyg, lätt att förstå
och man blev positiv inställd till avsändaren.
• Man fann ämnet/innehållet mycket angeläget, och man vill
väldigt gärna läsa denna typ av innehåll igen.

Innehållet känns angeläget

Jag blir positiv till avsändaren

Vill du läsa liknande innehåll igen?

Slutsatser och nästa steg
• Mätningen visar att det är ett format som fungerar och når
målgruppen väl, tack vara framgångsfaktorerna print,
tillgängligt utformad, och gratis lokalpress.
• Den täcker ett viktigt behov, även i tider utan pandemi.
• Det finns en tydlig önskan från de äldre om fortsatta
informationssatsningar.

• Det är viktigt att fortsatt mäta resultaten.
• Fortsatt annonsering planeras våren 2021
• Annonserna planeras gå ut i slutet av mars, april och maj 2021.

