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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 som avslutar
sitt uppdrag.

3. Val av justerare

Clarence Kopparberg och Lennart Nordh.

4. Föregående protokoll

Rådet godkänner förgående protokoll.

5. Val av ny ordförande för återstoden av 2022

Bordläggs till nästa möte.

6. Förvaltningen rapporterar

T.f. avdelningschef Susanne Hollander informerade rådet om hur
sommaren varit. Bemanningsläget har varit bra ute i de kommunala
verksamheterna och inga större utbrott av Covid-19 har
förekommit. Avstämning kommer även att ske med de privata
utförarna om hur sommaren varit i deras verksamheter. En viss
spridning av Covid-19 förekom på beställarenheten äldre bland
personal men som lyckades stävjas tack vare hemvistelse vid
symtom samt hemarbete.
Aktiviteter har pågått på Sommartorget i Bagarmossen, i början
fanns vissa svårigheter att få dit fler personer men ungefär 260 äldre
personer har deltagit på olika sätt. Det har funnits en anställd person
på plats som också emottagit önskemål och synpunkter om olika
aktiviteter och försökt anpassa efter dessa. Förebyggandeenheten
anordnade en bussresa till Sigtuna vilket varit mycket uppskattat
bland deltagarna. Susanne Hollander informerade vidare att det
pågår rekrytering för en vikarierande kvalitetsutvecklare på
utförandeenheter med uppdrag att bland annat samordna och driva
på kring utbildning för personalen. Det kommer även att annonseras
ut en tjänst för MAS, eftersom den nuvarande innehavaren slutar
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Susanne fick frågan huruvida MAS kommer att försvinna, detta mot
bakgrund av vad som framkommer av äldreutredningen. Susanne
meddelade att det än så länge enbart är ett förslag, men att det i
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äldreutredningen föreslås att MAS och MAR blir funktioner i
verksamheterna snarare än enskilda personer men att det inte
framgår med mer tydlighet hur detta skulle fungera. MAS och MAR
är remissinstanser för utredningen. I dagsläget har man stort behov
av MAS som även arbetar som kvalitetsutvecklare på halvtid.
Frågan ställdes huruvida rådet kommer att ha möjlighet att yttra sig
över remissen, Susanne meddelade att Skarpnäck inte är
remissinstans men att MAS och MAR är remissinstanser. Rådet
ansåg att MAS och MAR är viktiga och bör kvarstå. Leif
Johansson, medlem i KPR, meddelade även att man i KPR kommer
att få en dragning gällande detta och att mer information kan
vidareförmedlas till SPR efter detta, och diskussion fördes även om
möjligheten att rådet på eget initiativ lämnar in synpunkter till
äldreförvaltningen.
Susanne fick frågan i vilken utsträckning förvaltningen har insyn i
kommunala och privata utförares verksamheter och hur uppföljning
sker, detta mot bakgrund av exempel på personer som fått bristande
insatser inom hemtjänst. Susanne informerade att verksamheterna
följs upp noggrant samt att äldreförvaltningen är de som tecknar
avtal och står för avtalsuppföljning men att äldreförvaltningen och
stadsdelen delar ansvar för uppföljningen av kvalitet.
7. Frågor inför nämndsammanträdet 1 september 2022

§ 7 Avsaknaden av fältassistenter
Fråga ställdes vad som ingår i Skarpnäckslyftet och på vilket sätt
det skiljer sig från att ha fältassistenter. Avdelningschef Susanne
Hollander meddelade att insatserna kan se liknande ut men att det
benämns olika i kommuner, Skarpnäckslyftet är den form man
satsat på i denna stadsdel. En av huvuduppgifterna är att vara
synliga och samverkan med lokalsamhälle och polis är centrala
delar.
Fler medlemmar i rådet ansåg att fältassistenter är bra och att en
fördel med fältassistenter är att de kan ha god kontakt med
motsvarande funktion i angränsande stadsdelar.
§ 8 Fyllnadsval till Skarpnäcks pensionärsråd 2022
Rådet har inga synpunkter.
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§ 9 Hur hanteras kriser?
Rådet konstaterade att förslaget berörde många delar. Susanne
Hollander meddelade att frågorna berör både stadens och statens
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arbete med trygghet, en högaktuell fråga för förvaltningen är den
gällande trygghetszoner.
§ 10 Padelbana på Gamla Tyresövägen
Rådet har inga synpunkter
§ 11 Byggåterbruk inom stadsdelsområdet
Rådet konstaterade att frågan gällande återbruk är väldigt viktig då
vi i dagsläget använder för mycket av jordens resurser.
§ 12 Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott,
administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av
misstänkta brott (SOU 2022:37)
Fråga lyftes kring vikten av att den som fuskar bör få konsekvenser
av det och att det i ärendet är något svävande kring rutiner och
kostnader för detta arbete. Susanne Hollander meddelade att det
pågår mycket arbete mot fusk och oegentligheter på olika sätt, men
att den ekonomiska hållningen från kommunens sida är överordnat,
varför avvägningar och bedömningar behöver göras på vilket sätt
som det bekämpande arbetet ska ske. Kommunen har heller inte lov
att ta ut straffavgifter.
Susanne Hollander fick frågan om hur mycket pengar som kommer
tillbaka när vi gör återkrav på felaktigt utbetalda medel, Susanne
meddelade att hon inte hade en sådan siffra tillgänglig. Det
förtydligades även att det är Ekobrottsmyndigheten som har
uppdrag att utreda brott. Förslag från rådet kom även att kommunen
skulle kunna få medel från Ekonomistyrningsverket för att anställa
personer lokalt som kan arbeta med frågorna.
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§ 13 Förskolerapport 2021
Från rådet kom fråga gällande de strukturella problemen med insyn
och att det var förvånande läsning att insynen i de privata
verksamheterna verkar vara bättre än de offentliga samt att båda
typerna av verksamhet bör ha samma tillsyn. Det frågades även
kring det stora antalet medarbetare som inte är utbildade för
pedagogiskt arbete. Susanne Hollander svarade att
personalförsörjningen inom förskolan är ett generellt problem i
stadsdelen, särskilt vad gäller utbildad personal. Detta är ett
pågående arbete i stadsdelen samt att det finns krav på andelen
utbildad personal. Skillnaderna mellan privata och kommunala
aktörer vad gäller andelen utbildad personal beskrevs inte som så
stor, men ett inbyggt problem är att alla konkurrerar om samma
arbetskraft.
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Ett annat perspektiv som lyftes från rådet var att man över tid kan se
att den pedagogiska verksamheten blir bättre och bättre och att detta
blir synligt när man haft möjlighet att följa utvecklingen i samband
med att både barn och barnbarn gått i förskola.
§ 14 Riktlinjer för övergångar mellan förskola, förskoleklass, skola
och fritidshem i Stockholms stad,
Inga övriga synpunkter än vad som framgår av föregående punkt.
§ 15 Stadsövergripande trädmål - svar på uppdrag från
kommunfullmäktige
Rådet har inga synpunkter.
§ 16 Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av Uppdrag att
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem
Rådet ansåg att uppdraget är bra med tanke på kostnaderna som är
förenade med verksamheterna, men att de är mycket viktiga och att
de ska finnas både i och utanför staden.
§ 17 Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och
cykelvägar
Rådet diskuterade frågan om cykelvägar och hur färdriktning ofta
tillåts i båda riktningar på båda sidor om vägarna, vilket innebär att
gångtrafikanter får stå tillbaka till förmån för cyklister och att det
mer osäker miljö för gångtrafikanter där små snedsteg kan leda till
olyckor. Gångbanor blir också så smala att gångtrafikanter inte har
möjlighet att gå bredvid varandra under en promenad. Skrivelse från
KPR i denna fråga. Rådet ställer sig i grunden positivt till cykling,
men att det är väldigt viktigt med hänsyn till gångtrafikanter.
Rådet diskuterade även frågan om bortforsling av elcyklar och
olycksstatistiken relaterad till detta. Medlem berättade även att han i
kontakt med trafikkontoret i denna fråga blivit hänvisad till att sjlv
kontakta elcykelföretaget.
§ 18 Motion om att Stockholms stad ska ingå i Kompotten
Rådet ansåg att samarbete över kommungränser är bra.
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Diskussion fördes om att det bör finnas möjlighet för de som har
husdjur att ta med sig dem till sitt skyddande boende då det kan
innebära en stor trygghet men också en osäkerhet inför att lämna
den våldsamma situationen om möjligheten inte ges. Vidare
diskuterades komplexiteten i frågan om vem som egentligen bör
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flyttas på, och vilka omständigheter som kan göra det svårt för en
våldsutsatt att vara kvar i sitt närområde, exempelvis våld från
andra familjemedlemmar.
§ 19 Promemorian - Uppgiftsskyldighet för utförare inom
socialtjänsten
Fråga ställdes om Skarpnäck haft problem med att utförare inte
lämnat ut uppgifter till socialnämnden vid behov. Susanne
Hollander meddelade att hon inte kände till något sådant exempel,
men att det som beskrivs i ärendet är att uppgiftsskyldigheten ska
kunna avhjälpa sådana problem.
Rådet diskuterade även frågan gällande sekretessbrytande
bestämmelser mellan myndigheter och hur detta är en aktuell fråga
inte minst i bekämpandet av brottslighet.
§ 20 Månadsrapport
Susanne Hollander informerade om att förvaltningen prognostiserat
ungefär som tidigare, att man ser ett litet överskott i äldreomsorgen,
beställarenheten likaså men underskott i utförardelen vilket ger
utjämnande effekt, men att det överskott som återstår är
pandemieffekt.
Fråga ställdes huruvida inflationen ännu haft påverkan på
verksamheterna. Susanne meddelade att indexhöjningar ligger i
avtalen, men att nya avtal kommer 2023 där effekterna tydligare
kommer kunna ses. Ekologiska livsmedel har ökat mycket i pris,
men förvaltningen håller fortsatt målet på ett tillfredsställande sätt
både inom förskola och äldreomsorg.
Fråga ställdes huruvida det i dagsläget är flyktingboende i den
äldsta delen av Hemmet för gamla. Susanne Hollander meddelade
att hon inte trodde det, men att viss del används av LSSverksamhet.
Fråga ställdes även gällande hur många timanställningar som
omvandlats till heltidsanställningar, och om verksamhetssystemen
tillåter en enkel kontroll av detta. Susanne Hollander meddelade att
uppgifterna delvis kan kontrolleras på enkla sätt, men eftersom alla
verksamheter inte är anslutna till samma system krävs viss manuell
handpåläggning.
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Fråga ställdes gällande att Stockholms stad inte nått målen vad
gäller timanställda i kommunen.
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Susanne meddelade att målet ännu inte är uppfyllt men att det
arbetas mycket aktivt med detta. Nu finns en uppdaterad LAS vilket
innebär att man kommer behöva bli bättre på att minska antalet
timanställda och högre krav kommer ställas på arbetsgivaren, vilket
är i linje med det arbete som pågått under flera år.
Fråga ställdes huruvida stadsdelen ska arbeta utifrån en egen
bemanningspool eller tillsammans med andra stadsdelar. Susanne
meddelade att det inte finns några beslut om att vi som stadsdel ska
ha någon bemanningspool.
Diskussion fördes även om på vilket sätt som timanställningar
påverkar framtida pensioner, samt att man behöver titta på vad
kollektivavtalen säger för att få svar på det och i vilken utsträckning
man omfattas av dessa.
8. Rapporter

Leif Johansson, tillika KPR-ledamot, meddelade att KPR hade haft
som mål att inför valet träffa styrande och opposition för att
diskutera centrala äldrefrågor, något som tyvärr inte gått att få till
stånd.
Leif nämnde i detta sammanhang även att samtliga partier utom Fi
och SD fått sig tillsända PRO:s nyligen framtagna Politiska
program för Stockholm i syfte att både informera politikerna om
väsentliga äldrefrågor och ha som diskussionsunderlag för möten
med representanter för respektive parti. Programhäftet delades ut till
samtliga närvarande SPR-ledamöter.
Det uttrycktes även intresse att träffa lokala politiker och föra
diskussioner inom stadsdelen, Susanne Hollander tar med sig frågan
till efter valet.
Det efterfrågades även att prata vidare om behovet av förebyggande
arbete för att skydda äldre och utsatta personer och hur detta kan
sker i ett samarbete mellan vårdcentraler och kommuner. En sådan
diskussion kan t.ex. ta både PRO:s nyligen framtagna
regionalpolitiska och kommunalpolitiska program som en av
utgångspunkterna. Susanne Hollander återkommer i frågan efter
valet och även till det fortsatta arbetet inom ramen för en
existerande referensgrupp, där Clarence Kopparberg och Lennart
Nordh ingår.
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En diskussion fördes även om vikten av att vara uppmärksam på
bedragare som riktar in sig på äldre, både vad gäller e-post och
telefon.

Övriga frågor- *balanslistan

Rådet framförde önskemål om att göra studiebesök på Hemmet för
gamla, samt önskemål om att träffa politikerna i stadsdelen.
Medlem ur rådet uppmärksammade också på den pågående
diskussionen i Facebook-gruppen för Bagarmossen gällande
byggplan vid bland annat Sockenvägen och Bergsholmsbacken och
mer information om detta efterfrågades. Susanne Hollander
meddelade att Peter Mellin kommer att bjudas in till nästa
pensionärsrådsmöte i september som kan berätta mer.
Justeras via e-post:
Clarence Kopparberg
Lennart Nordh
Sekreterare Julia Ögren
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