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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 det fortsatt inte är
någon smitta i förvaltningens verksamheter men att vi följer
utvecklingen. Beredskapen i verksamheterna är god.
Förstärkningsteamet i hemtjänsten kommer att aktiveras igen då det
finns behov av insatsen för personer som varit på sjukhus.
Rekryteringen av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
pågår genom intervjuer.
Just nu pågår ett antal revisioner där Skarpnäck, bland flera
stadsdelar, är utvalda att delta. Det pågår tre revisioner inom
äldreomsorgen i Skarpnäck. Två av revisionerna genomförs av
revisionskontoret i staden och en har PwC fått uppdraget att
genomföra. Revisionerna rör förvaltningens hantering av fakturor
från privata hemtjänstutförare, avvikelsehantering i hälso- och
sjukvård och utredningar av lex Sarah-rapporter. Revisionerna
redovisas under våren.
Just nu pågår arbetet med verksamhetsplan för 2022, ärendet tas
upp på nästa sammanträde och på decembernämnden. Avdelningen
för äldreomsorg har i planeringen för 2022 fokus på att
vidareutveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Detta sker genom
systematisk kompetensutveckling inom framför allt demens,
geriatrik, psykisk ohälsa och genom fortsatt kompetensutveckling i
språk. Arbetet med närvarande ledarskap och strukturer i
verksamheterna kommer att fortsätta i syfte att ha en hållbar
arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Alla verksamheter ska
vidareutveckla utifrån de goda resultat som verksamheterna har
idag.
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Rådet ställer en fråga om det finns några aspekter och frågor i
verksamhetsplanen som rådet kan vara behjälpligt i arbetet. Karin
svarar att det finns det och att verksamhetsplanen för avdelning
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äldreomsorg kommer att skickas ut till rådet innan nästa
sammanträde för detta ändamål.
Rådet ställer en fråga om hur ålderskurvan förändrats generellt och
inte endast kopplat till covid-19. Karin svarar att vi ser att kurvan
fortfarande pekar mot fler äldre 2040. De allra äldsta har blivit
något färre. Det ser också olika ut i olika stadsdelar. Det kan vara
svårt att läsa ut vad som är pandemins påverkan på dödstalen och
inte.

6. Presentation av projekt Smarta lås med projektledare
Soheil Madjidian från äldreförvaltningen

Soheil Madjidian, projektledare för projekt Smarta lås vid
äldreförvaltningen, ger information till rådet om projektet med
införande av Smarta lås i hemtjänsten, samt demonstrerar hur ett
smart lås med tillhörande nyckel fungerar.
Ett av syftena med Smarta lås är att öka tryggheten för de som har
trygghetslarm. Endast den som är behörig och har nyckel kan
komma in till den enskilda. Enskilda behöver inte heller lämna ifrån
sig nycklar. Detta minskar hemtjänstens nyckelhantering vilket ökar
säkerheten och sparar tid för personalen. Nycklarna är personliga
och dess aktivitet är spårbar av trygghetsskäl. Det finns också olika
varianter på smart lås som passar lika typer av dörrar och portar.
Äldreförvaltningens presentation om smarta lås bifogas protokollet.

7. Frågor inför nämndsammanträdet 25 november

§7
Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i Stockholms stad
Rådet är positivt till förslaget.
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§ 10
Införande av ”hjärtsäker zon” i vår stadsdel (Svar på
medborgarförslag)
Rådet vill betona att det är viktigt att de hjärtstartare som finns är
kända. Karin berättar att det finns en internetsida för detta där
förvaltningens hjärtstartare kommer att registreras. Rådet vill också
betona det faktum att det kan vara svårt för utomstående att få
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tillgång till de hjärtstartare som finns exempelvis hos
bostadsrättsföreningar.
§ 11
Fler kolonilotter nära lägenheter (Svar på medborgarförslag)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 13
Starta fritidsbank-bytesbank (Svar på medborgarförslag)
Rådet är positivt till förslaget.
§ 15
Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 (Svar på
remiss från kommunstyrelsen)
Rådet vill betona att det är ett stort arbete med källsortering som
krävs för att leva upp till planen. Karin svarar att våra verksamheter
kontinuerligt arbetar med att utveckla hur vi källsorterar, vilket är
en prioriterad fråga där stadsdelen har kommit långt. Arbetet med
hållbar plastanvändning och källsortering handlar också mycket om
att göra rätt upphandlingar.
§ 16
Förslag till reviderad framkomlighetsstrategi (Anmälan av svar på
kontorsremiss från trafikkontoret)
Rådet ställer sig särskilt bakom förvaltningens svar, och framför allt
det sista stycket om att öka framkomligheten för gående i
ytterstaden.

8. Rapporter

9. 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 9 december kl. 9.30.
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Justeras:
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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 18 november 2021 21:13
Fabian Lind
magne53@telia.com
Re: SPR Protokoll för justering

Protokollet ok för min del!
Clarence
Skickat från min iPad

18 nov. 2021 kl. 17:17 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:
Hej!
Bifogar protokoll från dagens sammanträde för justering.
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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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Magne53 <Magne53@telia.com>
den 19 november 2021 11:25
Fabian Lind; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
RE: SPR Protokoll för justering

Hej det ser okej ut för min del

Skickat från min Galaxy

-------- Originalmeddelande -------Från: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Datum: 2021-11-18 17:17 (GMT+01:00)
Till: magne53@telia.com, "clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)"
<clarence.kopparberg@gmail.com>
Ämne: SPR Protokoll för justering
Hej!
Bifogar protokoll från dagens sammanträde för justering.

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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