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1. Mötets öppnande

Mötet öppnas.
2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs.
3. Val av justerare

Magnus Brattström och Clarence Kopparberg väljs till justerare.
4. Föregående protokoll

Rådet godkänner förgående protokoll.
5. Förvaltningen rapporterar

Avdelningschef Karin Bülow informerar om att sommaren varit
lugn inom förvaltningens verksamheter. Omfattande
beredskapsplaner upprättades inför sommaren, något som
verksamheterna kommer fortsätta med även när pandemin är
över. Några få veckor var det svårt med bemanningen inom
vård- och omsorgsboende och hemtjänsten, men det ska inte ha
drabbat de äldre i ett större perspektiv. Hemtjänsten fick
exempelvis prioritera omvårdnadsinsatser framför insatsen
städning.
Vidare berättar Karin att förvaltningens vård- och
omsorgsboenden är fortsatt smittfria när det gäller covid-19.
Hemtjänstens har inte utfört några förstärkningsinsatser under
sommaren. Smittan ökar däremot inom staden och smittoutbrott
finns på ett antal boenden . Det är fullvaccinerade äldre samt
personal inom både särskilt boende och hemtjänst som blir
sjuka, det handlar främst om milda symtom. Även smitta av
säsongsinfluensa, RS-virus och kräksjuka har startat.
Verksamheterna oroas av att smittspridningen av dessa virus
kommit igång så tidigt efter sommaren.
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Karin informerar om att Stockholm stad råder till fortsatt
hemarbete till och med 30 september. Krisledningsnämnden har
sammanträtt och förlängde då förstärkningsteam i hemtjänsten
till och med 31 januari 2022. Insatsen covid-korttidsboende
finns kvar, beviljas personer som varit på sjukhus och behöver
insatser efter utskrivning samt äldre boende på vård- och
omsorgboende där det är svårt att hålla kohort och isolering vid
smitta. I Skarpnäck har förvaltningen inte utnyttjat
korttidsboende för covid-sjuka då verksamheten vill undvika att
flytta på demenssjuka så långt det är möjligt utifrån individens
bästa. Förvaltningen har istället valt att ökat bemanningen vid
ansträngda lägen.
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Karin berättar att aktivitetscentrums sommaraktiviteter har varit
välbesökta. Aktivitetscentrum planerar att öppna för
inomhusaktiviteter den 1 oktober. Varje planerad aktivitet
föregås av en riskbedömning.
Inflyttning till lokalen på Skarpnäcksfältet är planerad till i
början av november 2021.
Karin informerar om att stadens oberoende utvärdering om
äldreomsorgen under covid-19-pandemin nu har publicerats.
Utvärderingen finns på start Stockholm, Karin kommer även
skicka ut en länk via e-post till rådet.
Rådet har en fråga gällande hur vaccinationstäckningen ser ut
för personalen inom äldreomsorgen.
Karin svarar att vaccinationstäckningen hos medarbetarna
speglar hur det ser ut i samhället i stort. Förvaltningen får inte
tvinga medarbetare att vaccinera sig, i Sverige finns ett
grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.
Förvaltningen jobbar däremot med att uppmana och motivera
personal till vaccination.
Rådet frågar om personal inom äldreomsorgen fortfarande
använder munskydd och visir.
Karin informerar att full skyddsutrustning, så kallad source
control, fortfarande krävs under hela arbetspasset.
Karin informerar om statliga stimulansmedel. Förvaltningen
arbetar med två spår:
- God och nära vård, där arbetet i höst kommer innefatta
samverkan med Region Stockholm och primärvården.
Avdelningen för äldreomsorg kommer även fördjupa sin
samverkan med avdelningen för individ och familjeomsorg i
frågor som rör missbruksproblematik, våld i nära relation och
hemlöshet. Ett identifierat utvecklingsområde är samverkan med
psykiatrin.
- ”Återhämtningsbonus”. Förvaltningen fick kort ansökningstid
på sig och valde därför att inrikta ansökan på att hemtjänsten
behöver en projektledare för att driva igenom förändrat
arbetssätt inom verksamheten samt en satsning på
förflyttningsteknik för medarbetare inom både hemtjänsten och
vård- och omsorgsboende.
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Karin berättar att installation av smarta lås inom hemtjänsten
kommer påbörjas under september månad inom
stadsdelsområdet. Smarta lås är ett budgetuppdrag, Skarpnäck är
första ordinarie stadsdel som går in i projektet. Förvaltningen
samverkar med äldreförvaltningen kring projektet. Syftet med
smarta lås är bland annat att minska väntetiderna vid
trygghetslarm.
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Rådet frågar om smarta lås fungerar vid större strömavbrott.
Karin informerar om att låsen har batteri som endast behöver
bytas en gång om året. Rådet frågar om smarta lås även kommer
att installeras hos brukare som har privata vårdgivare. Karin
informerade om att så var fallet.
Maria Haskas, utredare stadsmiljö, ansluter till mötet och
berättar om planförslaget för Nytorps gärde.
Bilderna från presentationen skickas ut separat.
Rådet önskar få tjänsteutlåtandet utskickat per post, Karin
vidarebefordrar informationen till nämndsekreterare för
hantering.
Vid ytterligare frågor om presentationen kan kontakt tas med
Maria, maria.haskas@stockholm.se

6. Frågor inför nämndsammanträdet 26 augusti

§7
Ny förskola på Horisontvägen i Skarpnäck
Rådet är positivt till förslaget.
§ 11
En kollosatsning för flera barn och unga. Svar på skrivelse från
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S)
Rådet efterfrågar sammanställt resultat.
Karin svarar att resultatet ännu ej finns att tillgå, men att hon kan
återkomma med det.
§ 12
Våld i nära relationer. Svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V)
och Monica Lövström m.fl. (S)
Rådet undrar över våld i nära relation inom äldreomsorgen.
Karin svarar att andelen äldre våldsutsatta personer som stadsdelen
kommer i kontakt med ökar. Ökningen kan bero på flera saker,
bland att ökad kunskap om våld hos medarbetarna,
informationskampanjer inom staden osv. Förvaltningens
biståndsbedömare inom äldreomsorgen arbetar med en ny metod,
Reagera-S, för att upptäcka våldsutsatthet. Metoden är utformad av
forskare vid Linköpings universitet och är specifikt framtagen för
målgruppen 65 år och äldre. Förhoppningen är att frågorna i större
utsträckning ska leda till att våldsutsatthet hos äldre upptäcks.
Kommunala hemtjänsten har kompetensutvecklats i frågor gällande
att upptäcka våld vilket lett till ökat samarbete med
biståndshandläggarna. Äldreomsorgen samverkar med stadens
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relationsvåldcentrum samt relationsvåldsteamet inom Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning i våldsärenden.
§ 17
Mer relevant än någonsin. Biblioteksplan för Stockholms stad 20222025 (Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet är positiva.
§ 20
Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37). Anmälan av
kontorsyttrande som svar på remiss från kommunstyrelsen
Rådet frågar om brottslighet kopplat till assistansfusk har drabbat
Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
Karin svarar att det inte finns kännedom om något sådant ärende
inom förvaltningen i dagsläget.
7. Rapporter

PRO informerar om rapport gällande kostnader för äldre på särskilt
boende som finns tillgänglig på internet.
Både PRO och SPF har reagerat på uppgifterna som framkommer i
rapporten. Rådet återkommer till frågan längre fram när KPR:s
boendegrupp lagt fram förslag.
Rådet frågar om förvaltningen har kännedom om oro kopplat till
barn och ungdomar i och omkring Björkhagens centrum.
Karin svarar att förvaltningen är medvetna om oron och att
samverkan mellan fritidslotsar, polisen och förvaltningens
preventionssamordnare finns kring situationen.
Rådet undrar vad Tryggt mottagande är och om det gäller även
privata utförare.
Karin svarar att Tryggt mottagande är ett budgetuppdrag som går ut
på att biståndshandläggarna kan bevilja en insats vid utskrivning
från sjukhus i form av hög hemtjänstbemanning. Samverkan sker
inom region östra söderort där Enskede-Årsta-Vantör är utförare av
insatsen.
8. Övriga frågor- *balanslistan

Önskemål om framtida besök på Hemmet för gamla ligger kvar på
balanslistan.
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Budget meddelas andra veckan i oktober. Pensionärsrådets
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sammanträde i oktober kommer innehålla information om
uppdragen i budgeten.
Nästa möte blir 16 september kl. 9.45, med förmöten från kl. 9.00.

Justeras:

Ordförande Magnus Brattström

Vice ordförande Clarence Kopparberg

Sekreterare Isabelle Wall
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