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Tjänstepersoner:

Karin Bülow, avdelningschef äldreomsorg
Fabian Lind, sekreterare
Lina Rehn, administrativ assistent
Tidpunkt:

2021-09-16 kl. 9:45 – 11:13
Plats:

Skype
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Björkhagsplan 6
12117 Johanneshov
Telefon 0850815000
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Protokoll
Sida 2 (5)

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

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 läget med
coronaviruset och covid-19. Vi har fortsatt ingen smitta i
verksamheterna. Förstärkningsteamet i hemtjänsten är aktivt till
och med sista januari i enlighet med krisledningsnämndens
beslut. Vi fortsätter att motivera till vaccination.
Karin Bülow informerar också om att aktivitetscenter i
Hammarbyhöjden öppnar för aktiviteter inomhus från den 5
oktober, aktiviteterna är bokningsbara och det är begränsat antal
platser utifrån möjligheterna att hålla avstånd i lokalerna. Öppna
mötesplatsen i Skarpnäck kommer öppna igen i november då de
får tillgång till den nya lokalen som kommer ligga på
Skarpnäcks torg, den gamla fritidsgården. Den lokalen kommer
också att användas som föreningslokal och bland annat så
kommer PRO Skarpnäck att finnas där.
Rådet frågar om hur hyreskostnaderna betalas. Karin svarar att
dessa kommer delas mellan budgeten för föreningsbidrag och
förvaltningens verksamhet.
Karin Bülow visar också en presentation om stadens oberoende
utvärdering av arbetet i äldreomsorgen under pandemin
tillsammans med vår egen utvärdering av arbetet.
Rådet ställer en fråga om utvärderingen även innefattar de
privata bolagen. Karin svarar att rapporten även omfattar de
privata, medan vår uppföljning endast avser våra egna
verksamheter.
Rådet frågar hur Skarpnäck ligger till jämfört med andra
stadsdelar. Karin svarar att det kan vara svårt att jämföra mellan
stadsdelar på grund av att förutsättningarna såg olika ut.
Presentationen har skickats ut till rådet.
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6. Frågor inför nämndsammanträdet 23 september

§7
Tertialrapport 2 2021 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Rådet tycker det är positivt att förvaltningen utvecklar det nära
ledarskapet. Rådet tycker också att det är bra att förvaltningen
arbetar med Silviacertifiering på Hemmet för gamla. Karin berättar
att arbetet med certifieringen startar i december.
§8
Vidaredelegation av beslutanderätt i upphandling av
hantverkstjänster
Rådet har inga synpunkter.
§9
Hundrastgård i Bagarmossen (Svar på medborgarförslag)
Rådet tycker att förslaget är bra och hoppas att hundrastgården snart
kan vara på plats.
§ 10
Beachhandbollsplaner (Svar på medborgarförslag)
Rådet tycker att förslaget är bra men skulle även gärna se liknande
satsningar för äldre.
§ 11
Bullerplank mot Tyresövägen. (Svar på medborgarförslag)
Rådet tycker att förslaget är bra.
§ 12
Insektshotell och grillplats i Indianparken (Svar på
medborgarförslag)
Rådet ställer sig bakom förslaget.
§ 13
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) (Svar på
remiss från kommunstyrelsen)
Rådet avstår från att yttra sig med hänvisning till att det behövs
längre tid för att sätta sig in i ärendet.
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§ 14
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU
2021:21) (Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet tycker att det är en viktig fråga och att förvaltningens svar är
bra.
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§ 15
Motion (Fi) om att öka kvinnors makt och inflytande (Svar på
remiss från kommunstyrelsen)
Rådet tycker att förvaltningens svar är bra.
§ 18
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Rådet tycker att båda förslagen är bra men framhåller att det
behöver förtydligas vem som ska sköta fritidsbanken.
§ 19
Anmälan av delegationsbeslut avseende allmänna ärenden enligt
lista
Rådet är positivt.

7. Rapporter

Leif Johansson rapporterar om KPR:s senaste sammanträde. KPR
lämnade ett yttrande om motionen om coronakommissionen. Rådet
ställer sig bakom yttrandet. Det har även tillsatts en grupp som
arbetar med utbildning och information gällande brott i nära relation
samt bedrägeribrott. Arbetet är nödvändigt då det förekommer
mycket bedrägerier just nu över hela landet.
8. Övriga frågor- *balanslistan

Önskemål om framtida besök på Hemmet för gamla ligger kvar på
balanslistan.
Rådet frågar om Bergholmsbacken. Karin svarar att förvaltningen
har en avstämning med Micasa i november.
Rådet frågar om samrådet gällande Nytorps gärde. Fabian svarar att
samråd slutade den 13 september. Nämnden yttrande sig vid
sammanträdet den 2 september, yttrandet är skickat till
stadsbyggnadsnämnden.
Rådet vill ha adressen till webbsidan där nämndhandlingar finns.
Länk till sidan är:
https://edokmeetings.stockholm.se/committees/skarpnacksstadsdelsnamnd
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Nästa möte blir 21 oktober kl. 9.30, med förmöten från kl. 9.00.
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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:

Magne53 <Magne53@telia.com>
den 21 september 2021 20:00
Fabian Lind; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
Lina Rehn
RE: SPR protokoll

Helt okey

Skickat från min Galaxy

-------- Originalmeddelande -------Från: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Datum: 2021-09-21 11:53 (GMT+01:00)
Till: magne53@telia.com, "clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)"
<clarence.kopparberg@gmail.com>
Kopia: Lina Rehn <lina.rehn@stockholm.se>
Ämne: SPR protokoll
Hej!
Skickar här protokoll från senaste sammanträdet för justering. Justera genom att svara mig att det är OK.

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
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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:
Kopia:
Ämne:

Clarence Kopparberg <clarence.kopparberg@gmail.com>
den 21 september 2021 12:13
Fabian Lind
magne53@telia.com; Lina Rehn
Re: SPR protokoll

Protokollet OK för min del!
Clarence
Skickat från min iPad

21 sep. 2021 kl. 11:53 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:
Hej!
Skickar här protokoll från senaste sammanträdet för justering. Justera genom att svara mig att
det är OK.
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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