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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:

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

Gunnar Erkers (SPF)
Tjänstepersoner:

Karin Bülow, avdelningschef äldreomsorg
Maria Laxvik, stadsdelsdirektör
Fabian Lind, sekreterare
Nämndens gruppledare:

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

Ewa Larsson (MP)
Johan Brege (M)
André Nilsson (L)
Tina Kratz (V)
Monica Lövström (S)
Tidpunkt:

2021-12-09 kl. 9:00 – 11:59
Plats:
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Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6, lokal Nippon
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 covid-19,
det är fortsatt fritt från smitta i verksamheterna. Utifrån det rådande
läget i samhället har verksamheterna fått i uppdrag att öka
kontroller av följsamhet till basala hygien- och klädregler. De
rekommendationer som gäller från den 8 december har inte någon
direkt påverkan på verksamheterna men arbetet med förhöjd
beredskap pågår. Avdelningen har lagt en plan för hantering om
regeringen skulle besluta om ytterligare åtgärder enligt
Folkhälsomyndighetens åtgärdstrappa.
Karin tackar också rådet för återkoppling på utkastet till
verksamhetsplan 2022 för avdelningen för äldreomsorg. De
synpunkter som kommit in har använts i revideringen av
verksamhetsplanen. Enheterna påbörjar sina verksamhetsplaner
under nästa vecka.
Karin vill under 2022 ha två grupper där ledamöter från rådet ingår
som referenspersoner. Grupperna kommer arbeta med planering och
utvärdering av två områden: God och nära vård samt Ofrivillig
ensamhet och suicid. Båda dessa områden omfattas av statliga
stimulansmedel. Karin efterfrågar ledamöter till grupperna.
Karin ger även rådet en kortare genomgång av budget för 2022.
Budget för äldreomsorg ökar med 32 miljoner jämfört med budget
för 2021. Det görs bland annat en förstärkning på beställarenheten
för äldre.
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Rådet ställer en fråga om överskottet i årets budget. Karin svarar att
medlen måste användas i år, att det gjorts insatser under året men att

Protokoll
Sida 3 (7)

vi behöver undvika att påverka investeringsbudgeten för kommande
år.
6. Besök av gruppledarna i stadsdelsnämnden

Rådet presenterade sig samt ställde följande frågor till nämndens
gruppledare:
Rådet informerar gruppledarna att flera i rådet inte längre får
tidningen Mitt i och därmed missar den information som nämnden
ger genom denna kanal. Rådet tar upp frågan eftersom stora grupper
pensionärer inte får tidningen som kanske är den enda
informationskällan de har om vad som händer i stadsdelen och att
stadsdelsnämnden betalar för den här informationen som inte når ut.
Ewa Larsson (MP) säger att kontakt ska tas med redaktionschefen
för Mitt i om detta.
Lennart ställer en fråga om stadsdelarnas överskott. Ewa Larsson
(MP) säger att det beror på faktorer kopplade till covid-19 och
statliga stöd och inställda aktiviteter. Monica Lövström (S) berättar
att oppositionen lagt konkreta förslag gällande användande av
överskottet.
Rådet berättar att de är nöjda med sina lokaler som
stadsdelsnämnden tillhandahållit, de vill med detta också peka på
några förbättringsområden samt understryka hur viktig lokalfrågan
är för deras verksamheter. Rådet undrar vem som ska göra
felanmälan kring kyla i lokalerna samt problem med låsen. Ewa
Larsson (MP) svarar att det är stadsdelsnämnden som hyr. Maria
Laxvik säger att en genomgång av lokalerna har gjorts tillsammans
med lokalintendent och att de åtgärdsbehov som lyfts ska följas
upp.
Rådet frågar vad det finns för planer för seniorboenden i stadsdelen.
Ewa Larsson (MP) svarar att det finns ett planerat seniorboende på
Nytorps gärde samt vård- om omsorgsboende i Bagarmossen. Ewa
uppmanar också rådet att berätta för politiken om sina åsikter om de
planerade boendena. André Nilsson (L) uppmanar alla att ta del av
stadsbyggnadskontorets samråd.
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Clarence frågar hur partierna ser på behovet av seniorboenden i
staden. Tina Kratz (V) svarar att de ser ett stort behov av
omsorgsboenden med rimliga hyror. André Nilsson (L) säger att det
dels finns ett behov för bostäder för de äldre, men byggandet av
seniorbostäder också kan vara en insats för hela bostadsmarknaden.
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Leif Johansson frågar om byggplanerna vid Bergholmsbacken. Ewa
Larsson (MP) svarar att det finns en översiktsplan för 500
lägenheter på Skarpnäcksfältet, men att det inte finns någon plan på
en väg vid Bergholmsbacken.
Rådet undrar vad partierna vill göra för att öka tryggheten i
stadsdelen, gällande exempelvis stadsmiljö och fältassistenter. Det
handlar också om åtgärder som parkbänkar och belysning. Det är
också viktigt att ha kontakt med föräldrarna till barn i
problemmiljöer.
Ewa Larsson (MP) säger att det satsas mycket på stads- och
utemiljö just nu. Förvaltningen utökar med ytterligare en tjänst
inom stadsmiljö.
Tina Kratz (V) berättar att de driver frågan om fältassistenter och
närvaro bland ungdomar. Det är också viktigt att alla, även äldre,
kan vara ute och röra sig i stadsdelen för att öka tryggheten.
Monica Lövström (S) betonar att de äldre är en ryggrad i
föreningslivet och kan vara goda förebilder. Det finns goda
möjligheter för samarbete kring trygghetsarbetet.
Johan Brege (M) säger att fältassistenterna togs bort för att de inte
fyllde sin funktion under en period med ordningsproblem i
Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet då de ersattes med
samverkansprojektet Skarpnäckslyftet. Detta är anledningen till att
Skarpnäck inte har fältassistenter men frågan utvärderas
kontinuerligt. Förvaltningen har exempelvis haft anställda
fritidslotsar under det senaste året. Johan Brege (M) informerar
också om att det finns pengar att söka centralt i staden för
trygghetsarbete.
Ewa Larsson (MP) informerar också om de trygghetsvandringar
som stadsdelsförvaltningen anordnar.
Maria Laxvik informerar om att staden har mycket samarbete med
familjebehandlare för att hitta de familjer som behöver stöd.
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Rådet frågar vilka satsningar som kommer göras på hemtjänsten
framöver och om reglerna för tidmätning i hemtjänsten.
Ewa Larsson (MP) svarar att covid-19 lyft fram situationen kring
hemtjänsten och att det behövs ett nytt sätt att se på hur hemtjänsten
ska organiseras.
Karin Bülow berättar att det som nu gäller är rambeslut istället för
detaljerade beslut från biståndshandläggaren. En av utmaningarna
inom hemtjänsten är att planeringssystemet är ganska stelbent men
att vi löser det med kompetensutveckling i systemet.
Monica Lövström (S) berättar om rapporter från Kommunal om hur
arbetssätt förändrats till det bättre efter pandemin.
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Rådet frågar om digital information och betonar att många äldre i
stadsdelen inte har smarta telefoner eller datorer. Rådet föreslår
satsningar på biblioteken samt informationstavlor och undrar hur
planerna ser ut för att få fler att ta del av informationen om vad som
sker i stadsdelsområdet.
Ewa Larsson (MP) betonar att det är en viktig demokratifråga och
berättar att nämnden har bett förvaltningen att se över sina
informationstavlor. Det ska även göras en översyn av bibliotekens
möjligheter att bistå i denna fråga.
Rådet undrar om möjligheterna för politikerna att få rådets
synpunkter på nämndärendena i ett tidigare skede än vad som är
fallet idag. Rådet frågar också om hur de kan involveras mer i
beslutsärendena.
Monica Lövström (S) svarar att rådets protokoll publiceras till
stadsdelsnämnden relativt kort tid innan nämndens sammanträde.
Tina Kratz (V) tyckte att hon fick pensionärsrådets protokoll för
sent för att kunna användas i förberedelserna inför nämndmötet.
Ewa Larsson (MP) betonar civilsamhällets roll och att det behöver
finnas en kunskap hos ledande politiker i staden om hur viktigt det
är att hålla kontakt med vad som är viktigt för medborgarna. Det
finns en politisk strategi för att uppmuntra fler att skriva
medborgarförslag. Det finns också möjligheter att ta del av planer
för byggande i tidigt skede om intresse finns.
Rådet vill avslutningsvis betona vikten av de olika
brottsförebyggande råden i stadsdelen och behovet av att få fler som
deltar i mötena samt få att få igång dessa råd igen på ett bra sätt
igen i de delar av stadsdelen där det fungerar sämre.
7. Frågor inför nämndsammanträdet 16 december

§ 10
Skarpnäcks stadsdelsnämnds deltagande i Forum Jämställdhet
2022
Rådet tycker att nämndens deltagande är positivt.
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§ 11
Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet
och vård och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem (Svar
på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet ställer en fråga om uppföljningen och om även privata
verksamheter följs upp. Karin svarar att det görs och att
uppföljningar sker varje år. Dessa uppföljningar utgör en bilaga till
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verksamhetsberättelsen. Uppdragsbeskrivningarna används också
bland annat för avtalsuppföljningar för egen regi-verksamheter.
§ 12
Tillämpningsanvisningar för köhantering inom särskilt boende för
äldre (Svar på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet frågar hur kön i stadsdelen till de olika typerna av boenden
ser ut samt hur lång den är. Karin svarar att det är olika köer,
korttidsboende kan tillgodoses relativt snabbt men i vård- och
omsorgsboende kan kötiden variera beroende på hur lång kön är till
det önskade boendet eller hur akut behovet är.
§ 13
Promemoria om nya könstillhörighetslagar (Svar på remiss från
kommunstyrelsen)
Rådet tycker att förvaltningens svar är bra, speciellt det sista stycket
där förvaltningen betonar att det kan finnas en risk med att beslut
om detta sker för tidigt i åldrarna.
§ 14
Motion (S) om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm (Svar
på remiss från kommunstyrelsen)
Rådet tycker att förvaltningens svar är bra. Rådet ställer en fråga om
vad ett socialt företag innebär och betonar att det borde göras
tydligare. Karin svarar att det rör sig om arbetsmarknadsinsatser för
de som står längst från arbetsmarknaden.

8. Rapporter

9. Övriga frågor- *balanslistan

Rådet frågar hur många som utnyttjar IT-hjälpen. Karin svarar att
det är svårt att svara på exakt men att det ofta är fullbokat och
mycket efterfrågat.
Önskemål om framtida besök på Hemmet för gamla ligger kvar på
balanslistan.
Nästa möte blir 27 januari kl. 9.30 med besök av Volontärbyrån, en
organisation som har ett IOP med Äldreförvaltningen.
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Justeras:
Ordförande Magnus Brattström
Vice ordförande Clarence Kopparberg
Sekreterare Fabian Lind
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Fabian Lind
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Clarence Kopparberg <clarence.kopparberg@gmail.com>
den 10 december 2021 16:27
Fabian Lind
Re: Protokoll SPR

Protokollet helt ok för min del.
Clarence
Den fre 10 dec. 2021 kl 14:50 skrev Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>:
Hej!
Här kommer ny version av protokollet. Justera genom att svara 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:
Ämne:

Magne53 <Magne53@telia.com>
den 11 december 2021 21:55
Fabian Lind; clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)
RE: Protokoll SPR

Helt okej med tilläggen

Skickat från min Galaxy

-------- Originalmeddelande -------Från: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Datum: 2021-12-10 14:50 (GMT+01:00)
Till: "clarence_kopparberg (clarence.kopparberg@gmail.com)" <clarence.kopparberg@gmail.com>,
magne53@telia.com
Ämne: Protokoll SPR
Hej!
Här kommer ny version av protokollet. Justera genom att svara 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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