
Politikerutfrågning inför valet, 23 maj 2018 

Vår förening hade bjudit in politiker från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (SDN) för att svara på 

frågor om vad deras partier tänker göra för oss framöver, om de får förtroendet i valet. 

Ann-Marie Strömberg (V), Eva Fagerhem (S), Jessica Jormtun (MP) (ordförande i stadsdelsnämnden) 

som representerade majoriteten i SDN och Dennis Wedin (M) från Äldrenämnden, som representerade 

oppositionen, hade kommit och placerade sig på podiet i den ordningen.  

Vice ordförande i stadsdelsnämnden Abit Dundar (L) hade laga förfall på grund av sjukdom. 

Gunnar Carlsson, som representerar SPF Mälarhöjden-Hägersten i Stadsdelens PensionärsRåd (SPR) 

och är mycket insatt i vilka frågor SDN har ansvaret för var moderator. 

 

 

 

Det var tyvärr inte så många 

åhörare, men ett 30-tal 

intresserade lyssnade och 

kom med frågor. 



Men de flesta frågorna ställdes av Gunnar, som också hade gett politikerna ett antal frågor i förväg. 

 

 

 



 

Som vanligt när politiker pratar, så låter det mesta väldigt positivt och det var svårt att efteråt känna att man 

blivit klokare om vad som skiljer de olika partierna åt… 

Här är Gunnars sammanfattning av svaren på de viktigaste frågorna han ställde: 

 Servicehusen? S,V och MP lovade att inte lägga ner fler servicehus men avsåg inte att bygga fler. 
Det var oklart vad M ansåg. Dennis var ju allmänt skeptisk till de nuvarande servicehusen. 

 

 Ang möjligheten att i framtiden få välja servicehus eller vård och omsorgsboende själv om 
man fyllt 85 år? V och M positiva, de andra oklart. 
 

 Förstärkt geriatrisk kompetens? Majoriteten (S,V och MP) sade att man satsar på ökad kunskap 
om demens hos vårdpersonal och hemtjänst. 
 

 Läkemedelskontroller? Alla var positiva men ansåg att det var en landstingsfråga. 
 

 Undernäring? Alla ville satsa på bättre mat och ökade möjligheter för hemtjänsten att delta i 
måltider. 
 

 Snöröjning och halkbekämpning för gående? Alla ansåg att det nuvarande tillståndet var för 
dåligt men såg det svårt att återföra ansvaret från kommunen till stadsdelen. 
 

 30 km/tim på Hägerstensvägen utanför vårdcentralen? Alla var positiva och vi ska skicka in ett 
konkret förslag som nämnden antagligen kommer att stödja. 
 

 Lokaler och bidrag till pensionärsföreningarnas verksamhet? Alla var positiva till vår 
verksamhet och kommer att fortsätta stödja den. 
 

 Upprustning av friluftsteatern på Hägerstensåsen? Den kommer att rustas upp tillsammans med 
en allmän upprustning av grönområdet. 
 

 Omvandling av Axelsbergs seniorboende till ett med aktivitetscenter? Denna frågeställning 
hade inte skickats ut till politikerna och de var helt okunniga om hur detta skulle ske och hur långt 
arbetet kommit. 

  



Mot slutet av frågestunden var det flera av åhörarana, som bor i Axelsbergs seniorboende, som tyckte att 

politikerna hade pratat nog om annat och de ville diskutera situationen som de upplever som ohållbar och 

frustrerande. 

De berättade hur de hamnat mitt emellan stadsdelsnämnden (som har tagit över seniorboendet för att 

skapa ett aktivitetscenter i Axelsberg) och Micasa, som i och med det drog bort de trivselvärdar som dittills 

ordnat aktiviteter för de boende. Sedan två månader tillbaka finns ingenting kvar av den service de hade 

blivit utlovade och betalar dyra hyror för. 

Politikerna blev förvirrade och svor sig fria (se sista punkten i Gunnars sammanfattning). 

 

 

Det hela slutade med att politikerna samfällt lovade att ”ta med sig frågan” och återkomma med förklaringar 

(om möjligt) i pensionärsrådet och – förhoppningsvis – åtgärder.  


