
Hägersten-Älvsjö pensionärsråd 

 
 

Protokoll nr 3/2020 
 

2020-10-14 

Protokoll 3/2020 

fört vid Hägersten-Älvsjö pensionärsråds sammanträde 
onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 14:00-15:30, Skype-
möte/telefonmöte 
 

Ledamöter Gunnar Carlsson (OPOL) Ordförande  (SPF) 
Ingrid Uddén (OPOL) Vice ordförande  (PRO) 
Birgitta Airas (OPOL)  (SPF) 
Maria Renmyr (OPOL)  (SPF) 
Agneta Sköldstedt (OPOL)  (PRO) 
Lola Carlsson (OPOL)  (SPF) 
Torbjörn Sundsgård (OPOL)  (SPF) 

  
Övriga närvarande Marja Kammuna Avdelningschef 

Maria Nord Berge Enhetschef 
Daniela Eriksson Sekreterare 

  
Justerare Gunnar Carlsson (via e-post), Birgitta Airas (via e-post) 
  
Datum för justering 2020-10-19 
  
Paragraf §§1-9 
  
Sekreterare Daniela Eriksson 
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§ 1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av 
dagordningen  
  
Medlemmarnas organisationstillhörighet: 
  

Närvarande: 
  
Gunnar Carlsson, SPF 
Ingrid Uddén, PRO 
Maria Renmyr, SPF 
Birgitta Airas, SPF 
Agneta Sköldstedt, PRO 
Ersättare: 
Lola Carlsson, SPF 
Torbjörn Sundsgård, SPF 
  

Förhindrade: 
Anita Kroglund, PRO 
Sune Pettersson, PRO 
Marianne Sundberg, PRO 
  
  
Ordföranden Gunnar Carlsson öppnade mötet. Besöket som 
planerades enligt punkt 3 flyttades fram till något av de följande 
mötena och istället var det Maria Nord Berge som kom 
från förvaltningen och skulle informera rådet. Därefter godkändes 
dagordningen. 
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§ 2 
Val av justerare  
  
Gunnar Carlsson och Birgitta Airas utsågs attt justera dagens 
protokoll. 
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§ 3 
Externt besök  
  
Det planerade besöket av Anne-Marie Bergström från KPR 
flyttades till ett senare möte. Istället kom Maria Nord Berge från 
förvaltningens nya enhet för utveckling och förebyggande arbete, 
Seniorhälsan och berättade för rådet om enhetens arbete och 
utmaningar. 
 
Rådets ledamöter presenterade sig och vilken pensionärsförening de 
representerar. Därefter berättade Maria Nord Berge om sin 
bakgrund och presenterade sin enhet. Fokus för enheten är "Det 
friska åldrandet". Enheten består av flera medarbetare, 
aktivitetsledare, syn- och hörselkonsulenter, fixartjänst och 
anhörigkonsulent. 
 
Det finns sju träffpunkter varav två är aktivitetscenter Axelsberg 
och Långbroberg. Övriga är Trekanten, Hövdingagården/mötesplats 
Aspudden, Västertorp, Fruängsgården, Älvsjöträffen.  Under 
pandemin är aktiviteterna inställda, det som är aktuellt är utegym på 
några ställen, till vilka anmälan görs via telefon. Marias vision är 
bl.a. att seniorer kommer att öka i antal och att kunna ta in 
volontärer som hjälper till med deras aktiviteter. Målet är att lyfta 
fram  kunskapsbanken och använda all kunskap som finns hos 65-
plussare. Satsningar kommer att göras för att förhindra 
isoleringen och för att ha samtalsgrupper. 
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§ 4 
Aktuell information från förvaltningen  
  
Marja Kammouna informerar. 
  

 Nu är äldreboendena åter öppna för besök och det har gått 
bra. Besök ska föranmälas och rekommendationerna ska 
följas, hygienrutinerna ska följas, avståndet ska hållas. 
Verksamheterna har haft fokus på att ta fram lokala rutiner, 
utifrån myndigheternas förskrifter, råd och 
rekommendationer för säkra besök inomhus. Boende och 
anhöriga informeras. Liksom tidigare gäller att besökare ska 
stanna hemma om man är sjuk eller har symtom. Tid för 
besök ska bokas i förväg. Hålla avstånd, undvika trängsel 
det vill säga att inte vara för många besökare samtidigt. Vara 
noga med handhygienen och där verksamheten gör det 
möjlighet att tvätta och sprita händerna. Det finns även 
tillgång till visir och munskydd. 
  

 Nu är vi bättre rustade än i början av pandemin, 
skyddskläder, skyddshandskar finns tillräckligt och vi 
känner oss trygga inför en andra våg av covid 19. 
  

 Vi har ingen smitta i dagsläget på våra äldreboenden. 
  

 Det är fortfarande problem med överkapacitet med många 
tomma platser. Många fastigheter är i dåligt skick och 
behöver stambyten och andra renoveringar. 
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§ 5 
Anmälan av protokoll  
  

 Protokoll från stadsdelnämndens sammanträde 24 september 
 
I stadsdelsnämndens protokoll antecknas endast att SPRs 
protokoll läggs till handlingarna. Det ger för SPR och övriga 
läsare av protokollet anledning att undra om man 
överhuvudtaget tagit del av rådets synpunkter i olika frågor. 
SPR anser därför att det av stadsdelsnämndens protokoll i 
vart fall bör antecknas att man tagit del av synpunkterna 
samt även huruvida det föranlett diskussioner. 
  

 KPR:s protokoll från sammanträdet 22 september 
 
Protokollet verkar vara sparat med endast varannan sida. 
Rådet kan ha synpunkter efter att de läst hela protokollet. 
Sekreteraren ser till att skicka ut protokollet i sin helhet. 
  

 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 17 september 
 
Rådet var nöjda med protokollet och tyckte att det 
var föredömligt utförligt. 
  

 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 16 september 
 
Rådet önskar att det ska stå organisation efter deras namn 
och framhåller vikten av att det ska framgå vilka 
organisationer som står bakom dem. 
På föregående mötet önskade rådet få låna större lokaler för 
att ha möjlighet att ha fysiska möten. Marja skulle 
undersöka möjligheten och konstaterade att inga lokaler 
lånas ut i nuläget som skulle göra det möjligt att träffas på 
ett coronasäkert sätt. 
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§ 6 
Ärenden till stadsdelsnämnden  
  

 Besöksförbud och läkarvård i vård- och omsorgsboenden i 
Hägersten-Älvsjö, svar på skrivelse från S och V 
Pensionärsrådet är inte nöjda med svaret och vill bjuda in 
MAS på nästa möte för att få en fördjupad information. 
  

 Stockholms stads trygghetsmätning 2020 
Mätningen har skett genom ett slumpmässigt urval av 
personer i åldern 16-79 år. Det är en upprörande 
åldersdiskriminering att man uteslutit personer över 80 år. 
Detta är oacceptabelt. Det ger även ett missvisande resultat 
beträffande de förhållanden man undersökt. Eftersom 
enkäten skett via post kan man inte skylla på att äldre inte 
har tillräcklig digital vana för att kunna svara. 
  

 Rådet önskar att bli informerade om tryghetsvandringen i 
Älvsjö centrum och att en representant från rådet kallas. 
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§ 7 
Ärenden under beredning  
  
Remissunderlag: Stockholms stads program mot våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, 
människohandel för sexuella 
tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 
  
Pensionärsrådet tycker att det måste bli samverkan, att alla hjälps 
åt och anmäler missförhållanden. Hemtjänst har 
anmälningsskyldighet. 
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§ 8 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020  
Resultat från Socialstyrelsens undersökning - Vård- och 
omsorgsboenden och hemtjänst 
  
Rådet konstaterar att många resultat är oacceptabelt låga och undrar 
hur de kommer att förbättras. Detta kommer att beaktas i budgeten. 
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§ 9 
Övriga frågor  
  
Fråga om statsbidrag för äldre - information från SPF 
Budgetpropositionen för 2021 innehåller tillskott till kommuner och 
regioner. Kommunernas medel utgår från tre anslag: 
  

 Generella statsbidrag 
 Äldreomsorgslyft 
 Äldreomsorgssatsning 

 
Regeringen har gjort en preliminär fördelning av medlen, baserade 
på folkmängd den 1 november 2019. Färskare uppgifter om 
folkmängd kommer att användas till den slutliga fördelningen av 
medel. Vad gör din kommun och region med pengarna? 
 
Förslag på frågor att ställa i ditt pensionärsråd: 
 
- Hur säkerställer ni att statsanslagen går till äldresjukvård och 
äldreomsorg? 
- Hur stor del av det generella statsbidraget går till äldresjukvård 
och äldreomsorg? 
- På vilket sätt kommer ni att använda de X kronor som till delats? 
- Kommer tillskottet från staten att matchas av tillskott från 
kommunen/regionen? 
- När kommer den föreslagna användningen att redovisas? 
- Hur följer ni upp att medlen gör nytta? 
Rådet önskar erhålla löpande svar och information från 
stadsdelsnämnden och förvaltningen på dessa frågor och önskar ha 
den punkten som en stående punkt framöver. 
  
Rådet frågade när nomineringarna till nästa år ska vara klara. 
Sekreteraren svarar att de ska lämnas in i början på december och 
återkommer med exakt datum. 
  
Det föreslogs en tid för möte med gruppledarna. Sekreteraren 
kommer att informera när slutligt datum har bestämts. 
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