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Närvarande:
Ledamöter:

Clarence Kopparberg (SPF), vice ordförande
Inger Blomqvist (PRO)
Leif Johansson (PRO)
Leif Karlsson (PRO)
Ersättare:

Liisa Hyvönen (PRO)
Liisa Korkeakoski (SPF)
Sussie Hellsten (PRO)
Leena Machakaire (SPF)
Frånvarande:

Magnus Brattström (PRO)
Lennart Nordh (PRO)
Tjänstepersoner:

Karin Bülow, tf stadsdelsdirektör
Susanne Hollander, tf avdelningschef äldreomsorgen
Isabelle Wall, verksamhetscontroller äldreomsorgen, sekreterare
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Administrativa avdelningen
Björkhagsplan 6
12117 Johanneshov
Telefon 0850815000
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se
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1. Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs. Clarence Kopparberg (SPF)
ersätter Magnus Brattström (PRO) som ordförande.

3. Val av justerare

Clarence Kopparberg och Leif Karlsson.

4. Föregående protokoll

Rådet godkänner förgående protokoll.

5. Förvaltningen rapporterar

Susanne Hollander presenteras som tf avdelningschef för
äldreomsorgen. Susanne är avdelningschef under perioden som
Karin Bülow är tf stadsdelsdirektör.
Karin informerar om semesterplaneringen, vilken ser bra ut.
Verksamheterna har sett över och uppdaterat sina beredskapsplaner
inför sommaren.
Karin informerar om att Socialstyrelsen brukarundersökning om
äldreomsorgen publiceras under midsommarveckan, genomfördes
under mars-april 2022.
6. Frågor inför nämndsammanträdet 16 juni 2022

§7
Revisorernas årsrapport 2021 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Rådet frågar om överenskommelsen med läkarorganisationen, vilket
rådet ser som en central fråga.
Karin informerar om att Region Stockholms hälso- och
sjukvårdsförvaltning har ett avtal med läkarorganisationen medan
stadsdelsförvaltningen tecknar en samverkansöverenskommelse
med läkarorganisationen. Om läkarorganisationen inte följer avtalet
informerar förvaltningen hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ska
se till att avtalet efterlevs. Till skillnad från innan pandemin så finns
det behov av att i samverkansavtalet tydligare definiera vilka
ärenden som kan tas över telefon med läkare och vilka som kräver
fysisk kontakt med patient.
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§8
Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid
Skarpnäcks stadsdelsnämnd samt upphörande av tidigare beslut
Rådet har inga synpunkter.
§9
Lokalt åtgärdsförslag för Flaten
Rådet önskar mer information om ärendet.
Överenskommelse om att Susanne Hollander bjuder in
förvaltningens parkingenjörer till ett av rådets kommande möten.
§ 10
Kravlista efter skjutningar i Skarpnäck
(svar på medborgarförslag)
Rådet är imponerad över alla de åtgärder som är på gång.
Rådet efterfrågar dock beskrivning av åtgärder för barn och
ungdomar som inte är straffmyndiga.
Karin informerar om att förvaltningen tillsammans med EnskedeÅrsta-Vantör driver projektet "Lokala samordnare mot rekrytering
till kriminalitet" (LOSAM), som är inriktat på barn i åldern 10-15
år. De barn och ungdomar i åldrarna 10-15 som projektet är inriktat
på befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Inom ramen
för projektet har hittills samtliga tillfrågade individer/familjer tackat
ja till insatsen.
Karin informerar om att förvaltningen ska träda in i
samverkansavtalet Trefas, där polisen är huvudpart och Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning samt frivården är samverkanspartners. Målet
med projektet är att förhindra skjutningar och rekrytering av unga
till kriminella nätverk.
Rådet framför att förskola och skola är viktiga i arbetet med att
förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk.
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Rådet undrar vilka slags sommaraktiviteter som finns planerade för
barn och unga inom stadsdelsområdet.
Karin informerar om att det finns aktiviteter planerade under
sommaren inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har även
fritidslotsar som rör sig ute i området och som aktivt söker upp
ungdomar och försöker få med dem till någon form av organiserad
aktivitet.
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Rådet efterlyser gemensamma aktiviteter mellan seniorer och unga.
Rådet frågar om aktionsgruppen WeR1.
Karin informerar om att engagemanget är stort inom aktionsgruppen
och att detta är något som förvaltningen är positiva till.
Aktionsgruppen har ett stort antal medlemmar, det har utsetts olika
ansvariga inom gruppen samt en styrgrupp som samordnar olika
frågor.
§ 11
Socialpraktiska situationer på våra odlingslotter
(svar på medborgarförslag)
Rådet har inga synpunkter.
§ 12
Nät till basketkorgar i Skarpaby parklek
(svar på medborgarförslag)
Rådet har inga synpunkter.
§ 13 Häng med oss ut! – Återhämtning från allvarlig psykisk ohälsa
genom friluftsliv
(svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V), Monica Lövström m.fl.
(S) Ewa Larsson m.fl. (MP), Johan Brege m.fl. (M), Henrietta
Ludwig m.fl. (C), André Nilsson m.fl. (L) och Kristian Karolak
Helbert (KD)
Rådet undrar hur arbetet mot psykisk ohälsa ska samordnas på bästa
sätt, i dagsläget finns det flera olika initiativ och parter som arbetar
med frågan på olika sätt.
Karin svarar att arbetet mot psykisk ohälsa behöver vara
strukturerat, konkurrens ska inte uppstå mellan stadens olika
stadsdelar. Aktiviteter ska finnas i alla stadsdelar och de ska vara
lokalt anpassade för att kunna möta behoven hos olika målgrupper.
Samverkan behöver ske med regionen för att nå det övergripande
målet om en god och nära vård inom hälso- och sjukvården.
§ 14
Månadsrapport
Rådet har inte fått ta del av månadsrapporten i förhand.
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Karin informerar om att förvaltningen prognostiserar ett
nollresultat. Fortsatt märks en viss pandemieffekt av. Förvaltningen
har en viss försiktighet med anledning av omvärldsläget vilket kan
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leda till olika kostnadsökningar. Riktade insatser har gjorts, bland
annat kompetenshöjande insatser inom samtliga
verksamhetsområden.
§ 15
Ej verkställda beslut
Rådet har inga synpunkter.
§ 16
Inkomna medborgarförslag enligt lista
Rådet har inga synpunkter.
§ 17
Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser m.m.
enligt lista
Rådet har inga synpunkter.
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut avseende allmänna ärenden
enligt lista
Rådet har inga synpunkter.
7. Rapporter

Information från KPR om vårddjur. Fråga från rådet om tilldelade
medel till förvaltningen för vårddjur.
Karin informerar om förvaltningen har fått medel tilldelade efter att
en intresseanmälan om vidare arbete med vårddjur har gjorts från
avdelningen för äldreomsorg. Förvaltningen har inte mer
information i frågan just nu men återkommer med mer information
framöver.
Rådet ställer en fråga om digitaliseringssatsningar inom
äldreomsorgen.
Karin informerar om att digitala aktiviteter har riktats till de
förebyggande verksamheterna då intresset varit stort hos besökarna.
Rådet föreslår att förvaltningens kan hålla undervisning i digital
teknik för seniorer i samband med PRO:s och SPF:s träffar.
Överenskommelse om att Susanne Hollander återkommer inom kort
gällande digital undervisning ute hos pensionärsföreningarna.
8. Övriga frågor- *balanslistan
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Medlemmar från PRO undrar om Bagishuset ska göras om till
skola.
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Karin informerar om att Bagarmossens skola behöver låna lokaler
för särskilda undervisningsgrupper och förslag har inkommit att
vissa lokaler i Bagishuset ska upplåtas till detta.
Karin intygar att överenskommelsen med PRO ligger kvar, de
kommer fortsatt att kunna nyttja Bagishuset.
Rådet önskar att medlemmarna får en notis eller liknande när nya
handlingar läggs ut på nätet inför sammanträde.
Karin informerar om Framsteget, en utmärkelse inom staden som
främjar nytänkande, förnyelse och innovation. Avdelningen för
äldreomsorg önskar tävla i Framsteget tillsammans med
pensionärsrådet, rådet svarar att de gärna deltar. Leif Karlsson kan
kontaktas vidare rörande deltagande från rådet.
Justeras:
Clarence Kopparberg
Leif Karlsson
Sekreterare Isabelle Wall
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