
Protokoll 7/2021 

fört vid Hägersten-Älvsjö pensionärsråds sammanträde 
onsdagen den 18 augusti 2021 kl. 14:00-15:30, Skype-möte 

 
Ledamöter   Christer Bertling Ordförande (PRO) 

Marianne Sundberg (PRO) 
Maria Renmyr (SPF) 
Hans-Åke Lundgren (SKPF) 

 
Ersättare  Birgitta Airas (SPF) 

Sune Pettersson (PRO) 
Torbjörn Sundsgård (SPF) 
Åke Lif  (PRO) 
 

Förhindrad  Gunnar Carlsson, SPF 

 
 

 
Övriga närvarande Marja Kammouna Avdelningschef 

Maria Nord Berge Enhetschef 
Annelie Johansson Sekreterare 

 
Justerare   Christer Bertling, PRO, Birgitta Airas, SPF 

Datum för justering  2021-08-20 

Paragraf   §§1-7 

Sekreterare   Annelie Johansson 
  



§ 1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av 
dagordningen 

Ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes. 

 
§ 2 
Val av justerare 

Christer Bertling PRO, ordförande och Birgitta Airas, SPF valdes 
att justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker  
20 augusti via mejl. 

 

  § 3 
  Aktuell information från förvaltningen 
 

Marja Kammouna, avdelningschef för äldreomsorg informerade 
om: 

 Uppdatering om Covid-19 
Vi har ingen smitta inom någon av våra verksamheter. 
 

 Avveckling av Solberga vård- och omsorgsboende 
Nämnden fattade sitt beslut i juni och den 25 augusti 
kommer kommunstyrelsens ekonomiutskott fatta sitt 
beslut. I avvaktan har vi påbörjat arbetet med att sätta 
samman en projektgrupp som ska ansvara för arbetet med 
avvecklingen. Detta för att säkerställa att en trygg och bra 
avveckling för de boende och personalen. 
Solberga har intagningsstopp hos sig nu. 
 

 IVO granskning 
IVO genomför nu en landsomfattande journalgranskning 
på särskilda boenden med heldygnsomsorg. De kommer att 
begära in okänt antal journaler under perioden 2019 till 
första halvåret av 2021. 
 

 Lokalrutin Lex Sarah 
Förvaltningens övergripande Lex Sarah rutin har reviderats 
och inga större förändringar gjort. Förtydliganden har gjort 
kring systematiken och lärandeprocessen. 
 

 Långbroberg 
Äldreförvaltningens inspektörer har varit och gjort en 
inspektion på Attendo Långbroberg under juni och har 
sammanställt en rapport kring de brister dem 
uppmärksammat i verksamheten. De områdena som 



inspektionen funnit brister i är mat, bemanning, 
dokumentation, avvikelsehantering samt larm. 
 
Fråga från rådet: Finns det skillnader i uppföljningen av 
de kommunala och de privata verksamheterna? 
Stadsdelens MAS samt verksamhetsuppföljare har i 
uppdrag av äldreförvaltningen att genomföra uppföljning 
på privata utförare. Attendo Långbroberg ingår i LOV 
(lagen om valfrihet) och Äldreförvaltningen ansvarar för 
LOV verksamheters avtal. Vid uppföljning används en 
stadsgemensam mall som används oavsett om 
verksamheten driv i egen regi eller privat regi. 
Rådet önskar få ta del av rapporten. 
 

 Kvarstående fråga från protokoll 6/2021 
Hur många timanställda har förvaltningen inom 
äldreomsorgen? 
Inom äldreomsorgen arbetar idag 190 stycken timanställda 
på regelbunden basis för att täck upp vid ordinarie 
personals sjukfrånvaro samt semester. 
 

 Tomma platser 
Fortfarande ett stort överskott av platser både inom vård- 
och omsorgsboenden samt servicehus. Det påverkar även 
att det är finns mindre antal tjänster för vårdbiträden samt 
undersköterskor att söka inom äldreomsorgen. Det är dock 
fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor till 
äldreomsorgen. 
 

 Språk 
Fråga från pensionärsrådet; 
Med utgångspunkt av synpunkten KPR hade kring att 
införa språktester enligt EUs system för att testa 
språkkunskapen, Hur testas språkkunskapen vid 
anställningsintervjun när tester inte får användas? 
Marja svarar att det framkommer under intervjun hur det 
språkliga och språkförståelsen är. Sen finns nära samarbete 
med språklärare ute i verksamheterna för att öka 
språkkompetensen. 
 

 Önskan från pensionärsrådet att bjuda in ekonomicontroller 
Frida för en genomgång av budgetprocessen. 

 
 Maria Nord Berge Enhetschef, Enheten för utveckling 

förebyggande arbete (Seniorhälsan) presenterar sig samt 
berättar om sin verksamhet, Seniorhälsan. Maria berättar 



om planeringen framöver nu när restriktionerna lättar och 
vi kan börja öppna upp mötesplatserna och öka antalet 
deltagarna på aktiviteterna som finns. Dock finns 
fortfarande en pågående smittspridning och därför behövs 
aktiviteterna fortfarande anpassas. Maria berättar att det 
kommer att komma ut nya informationsfoldrar som skickas 
ut till pensionärsorganisationerna. Maria välkomnar även 
att pensionärsorganisationerna lämnar sina foldrar till 
Seniorhälsan för att kunna nå ut till fler personer. För att 
veta vilka aktiviteter som finns så är det bäst att ringa till 
Seniorhälsan och fråga vad som är aktuellt. Detta då det 
inte går att sätta ett schema för hela hösten utifrån 
pandemin. Vecka 37 kommer Seniorhälsan ha en 
temavecka och det kommer att komma en annons om det. 

§ 4 
Anmälan av protokoll 
 

  Stadsdelsnämndens sammanträde 17 juni 2021 

Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till 
handlingarna. 
 
KPR:s sammanträde 8 juni 2021 

Pensionärsrådet delar KPR:s synpunkter under punkt 7e 
Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst, avsnitt 1.3.23 
Personal, gällande av användningen av EUs system för språkfärdigheter. 

Rådet för funktionshinderfrågor 9 juni 2021 

Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till 
handlingarna. 

  Pensionärsrådets sammanträde 9 juni 2021 

Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till 
handlingarna. 

 
§ 5 
Ärenden till Stadsdelsnämnden 

Ärende 6 – Handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
vräkningar.  
Är det vanligt att äldre blir vräka och vad finns det hjälp att få för 
äldre som riskerar att bli vräkta? 

 Marja svarar att vi inte har kännedom om något aktuellt 
ärende och att vi får återkomma i denna fråga. 



 

Ärende 11 – Kollektivtrafikplan 2050  
SPR vill här peka på en möjlighet att påverka resandets 
tidsmässiga fördelning genom att införa en lägre taxa för 
pensionärer under tider då belastningen är låg. Pensionärer rår i 
stor utsträckning över sin tid och kan planera sitt resande på ett 
helt annat sätt än vad som är möjligt för dem som t.ex. åker till 
arbete, skola etc. 
 
Pensionärsrådet hade inga övriga synpunkter. 
 

 
§ 6 
Anmälan av avsägelse för förtroendeuppdrag 

Lola Carlsson, SPF har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
pensionärsrådet. Stadsdelsnämnden beslutar 23 september om 
entledigande från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet. 
Platsen hålls vakant i avvaktan på ny nominering från SPF. 
 
Godkänns av pensionärsrådet. 

§ 7 
Övriga frågor 

Pensionärsrådet önskar att återinföra en informationspunkt om 
upprättade lex Sarah anmälningar som inkommer till 
äldreomsorgen. 
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