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Protokoll från Skarpnäcks stadsdelsnämnds
pensionärsråd
Närvarande:
Ledamöter:

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

Ersättare:

Gunnar Erkers (SPF)
Liisa Hyvönen (PRO)
Lennart Nordh (PRO)
Sussie Hellsten (PRO)
Frånvarande:

Liisa Korkeakoski (SPF)
Tjänstepersoner:

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

2021-10-21 kl. 9:45 – 11.53
Plats:

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6, lokal Nippon
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 att rådets möte
med stadsdelsnämndens gruppledare kommer att äga rum i
anslutning till sammanträdet 9 december.
Karin informerar också om teman för nämnden i oktober och
november. I oktober är temat äldreomsorgen och Covid-19 och i
november kommer representanter för lokala nattvandrarna och
Brå i stadsdelen.
Rekrytering är igång för att anställa en MAR (medicinskt
ansvarig för rehabilitering). Förvaltningen rekryterar i
samarbete de övriga stadsdelarna i söderort, tjänsten kommer
fysiskt att vara baserad i Skarpnäck.
Angående Covid-19 så har vi fortfarande ingen smitta inom
förvaltningens äldreomsorg. När och om en vårdtagare uppvisar
symtom testar vi för Covid-19. Vi är även noga med att testa
personalen och hittills i år har ingen i personalen testats positivt.
Alla som arbetar inom äldreomsorgen använder munskydd. Om
smittspridningen ökar under vintern kommer vi att återgå till att
även använda visir igen.
Karin informerar om processen kring äldre med särskilda
medicinska skäl och som av den anledningen inte ska få
insatser, som innebär kroppsnära arbete, utförda av
ovaccinerade medarbetare. Enligt lag så får vi inte kräva att få
veta vilka inom personalen som är vaccinerade eller inte. Det är
Socialstyrelsen som definierat vad särskilda medicinska skäl är.
Cheferna inom äldreomsorgen har fått rutin och instruktioner
om detta och de får stöd av MAS kring medicinska skäl.
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Karin informerar vidare om att Hemmet för gamla är
färdigvaccinerade med den tredje sprutan sedan två veckor
tillbaks. Vårdcentralerna har börjat med de som har mest nedsatt
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immunförsvar. Inom hemtjänsten gäller att ju mer insatser man
har, desto snabbare vaccineras personen med den tredje dosen.
Det har påbörjats installering med Smarta lås inom både den
privata och kommunal hemtjänsten. Karin har bjudit in
projektledaren för Smarta lås till rådet den 18 november.
Rådet vill ha en uppdaterad lista med namn, telefon, adress och
mail till alla inom Skarpnäcks pensionärsråd, för att underlätta
kommunikationen. Karin ska ordna och sammanställa den.
6. Frågor inför nämndsammanträdet 28 oktober

§7
Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag och lokalupplåtelse
Rådet tycker att riktlinjerna är bra, men önskar förtydligande kring
demokrativillkoren. Fabian Lind kommer att informera om detta vid
nästa sammanträde.
§ 11
Brygga vid Söderbysjön (Svar på medborgarförslag)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 12
Reklamytor för stadens kulturliv (Svar på medborgarförslag)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 13
Öka återbruket på återvinningscentralerna (Svar på
medborgarförslag)
Rådet anser att förvaltningens förslag är bra.
§ 14
Padelbanor vid Kärrtorps IP (Svar på medborgarförslag)
Rådet är positiva till fler ytor för idrottande.
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§ 16
Cykelstaden – cykelplan för Stockholms 2021 (Svar på remiss från
trafiknämnden)
Rådet saknar en karta som går att läsa av då det är svårt att se vad
det står på den.
Rådet anser att de två planerna under § 16 och § 17 bör förtydligas
hur de hänger ihop. Detta gäller även de två planeras koppling till
klimathandlingsplanen.
Ambitionen att göra cyklingen lättillgänglig för alla har lett till att
det blivit svårare som gångtrafikant. Rådet menar att man som
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gångtrafikant är man mer utsatt att bli påkörd och som bilist är det
svårt att se hur cykelbanorna går. Även elsparkcyklarna ställer till
problem.
§ 17
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad (Svar på remiss från
trafiknämnden)
Se § 16.
§ 18
Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga
förbättringar, innovation och digitalisering (Svar på remiss från
kommunstyrelsen)
Rådet ställer sig i grunden positiva till planen, men skulle önska
förtydliganden på vissa punkter.
§ 19
Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad (Svar på
remiss från kommunstyrelsen)
Rådet anser att de gröna ytorna är väldigt viktiga och att de måste
bevaras. Rådet framhåller att man måste anpassa byggen till
riskerna för översvämningar.
§ 21
Motion (S) om att införa en kulturgaranti för stadens barn och unga
(Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet tycker att förslaget är bra.
§ 22 Tillsynsinsats från IVO med anledning av utbrottet av covid-19
i Sverige.
Karin gjorde några förtydliganden om IVO:s granskning och
meddelade att flera granskningar kommer.
§ 28
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Rådet konstaterar att det finns behov av mobila grovsopsbehållare i
stadsdelsområdet.
7. Rapporter

Leif Johansson informerar om KPRs senaste sammanträde då
äldreborgarrådet informerade om budget. KPR har diskuterat budget
och kommer med några frågor till Karin angående den.
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Karin meddelar att budgeten inte innehåller några generella
effektiviseringsåtgärder.
Rådet frågar om kvalitetspengen. Karin svarar att den är kopplad till
statliga stimulansmedel. Om man uppfyller kvalitén genom
nyckeltalen får man en större fördelning.
Rådet frågar om specialistutbildningsplatser inom äldreomsorgen.
De frågar om anställda som utbildat sig för att sen byta arbetsplats
mellan stadsdelarna. Karin förklarar vilka regler som gäller inom
staden och att stadens personalpolicy reglerar för att så kallade
överköp inte ska göras inom staden.
Förvaltningen söker även budgetjusteringsmedel för
aktivitetscenter. Karin förtydligade att ett aktivitetscenter måste
ligga i ett seniorboende, vilket innebär att vi endast kan söka för
Hammarbyhöjden.
8. Övriga frågor- *balanslistan

Önskemål om framtida besök på Hemmet för gamla ligger kvar på
balanslistan.
Möte med stadsdelsnämndens gruppledare i anslutning till
sammanträdet den 9 december.
Nästa möte blir 18 november kl. 9.45, med förmöten från kl. 9.00.
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 21 oktober 2021 17:45
Fabian Lind
magne53@telia.com; Lina Rehn
Re: SPR protokoll för justering

Bra!
OK för mig!
/Clarence
Skickat från min iPad

21 okt. 2021 kl. 15:25 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:
Hej!
Bifogar här protokoll från dagens sammanträde för justering. Ni kan justera genom att svara OK
på detta mail.
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:
Kopia:
Ämne:

Magne53 <Magne53@telia.com>
den 21 oktober 2021 22:22
Fabian Lind; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
Lina Rehn
RE: SPR protokoll för justering

Hej helt okej

Skickat från min Galaxy

-------- Originalmeddelande -------Från: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Datum: 2021-10-21 15:25 (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 för justering
Hej!
Bifogar här protokoll från dagens sammanträde för justering. Ni kan justera genom att svara OK på detta mail.

Med vänlig hälsning,

Fabian Lind
Handläggare/dataskyddsombud

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Box 5117, 121 17 Johanneshov

Telefon: 08-508 15 087
1

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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