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Protokoll 4/2020 

fört vid Hägersten-Älvsjö pensionärsråds sammanträde 
onsdagen den 18 november 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) 

  
Ersättare Lola Carlsson (OPOL) (SPF) 

Sune Pettersson (OPOL) (PRO) 
  
Övriga närvarande Charlotta Sahlman Tjänsteman §§1-3 MAS 

Kristina Ström Tjänsteman §§1-3 MAS 
Daniela Eriksson Sekreterare 

  
Justerare Gunnar Carlsson (via e-post), Agneta Sköldstedt (via e-post) 
  
Datum för justering 2020-11-23 
  
Paragraf §§1-9 
  
Sekreterare Daniela Eriksson 
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§ 1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av 
dagordningen  
  
Medlemmarnas organisationstillhörighet samt närvaro: 
  
Närvarande medlemmar: 
  
Gunnar Carlsson, SPF 
Ingrid Uddén, PRO 
Maria Renmyr, SPF 
Birgitta Airas, SPF 
Agneta Sköldstedt, PRO 
  
Närvarande ersättare: 
  
Lola Carlsson, SPF 
Sune Pettersson, PRO 
  
Förhindrade: 
  
Anita Kroglund, PRO 
Marianne Sundberg, PRO 
Torbjörn Sundsgård, SPF 
  
Ordföranden Gunnar Carlsson öppnade mötet. Därefter godkändes 
dagordningen. 
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§ 2 
Val av justerare  
  
Gunnar Carlsson och Agneta Sköldstedt utsågs attt justera dagens 
protokoll. Justering sker via e-post. 
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§ 3 
Frågestund med MAS  
  
Charlotta Sahlman och Kristina Ström presenterade sig och svarade 
på frågor från rådet om det alkuella läget inom äldreomsorgen 
(särskillda boenden-SÄBO) och hanteringen av pandemin och 
Covid-19. 
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§ 4 
Aktuell information från förvaltningen  
  
Maria Kammouna som inte kunde närvara vid sammanträdet 
lämnade via sekreteraren följande information till rådet 
  

 Vi har fått en begränsad smittspridning i två äldreboenden 
och i ett servicehus. Hemtjänsten har några kunder med 
smitta. Boendena har kortvård och hemtjänsten har ett 
förstärkningsteam. Det finns skyddsutrustning, vi 
överbemannar och följer stadens och folkhälsomyndighetens 
restriktioner. Smittspårning genomförs. 
  

 Staden har besöksstopp i vård- och omsorgsboenden 
  

 Seniorhälsan har aktiviteter utomhus 
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§ 5 
Anmälan av protokoll  
  
Stadsdelsnämndens protokoll 4/2020 den 22 oktober 2020 
  
Vad gäller Stockholm stads trygghetsmätning 2020 efterlyser rådet 
en redovisning över vilka resultat de riktade trygghetsåtgärderna har 
gett i de utsatta områdena. 
Pensionärsrådet stöder Maria Ljuslin m fl (v) särskilda uttalande där 
hon bland annat skriver om att budgeten för äldreomsorgen är 
kraftigt underbudgeterad och har så varit under en följd av år. För 
äldreomsorgen krävs systemförändring. Från New Public 
Management (NPM) med detaljstyrning inpå minsta minut och till 
ramtider och med möjlighet för de äldre att kunna påverka 
innehållet i sin omsorg och inte enbart välja vilken utförare de ska 
få hjälp av. 
Pensionärsrådet har många gånger tagit upp frågan om att 
äldreomsorgen inte på många år har fått tillräckligt stor budget så 
att kostnaderna täcks. Om staden har som mål att all budget ska 
vara i balans tycker rådet att staden också ska se över de 
budgetkriterier som nu används för att räkna fram budgeten. De 
kriterier som nu används speglar inte den verklighet som finns i 
stadsdelen.  
  
KPR protokoll 22 september 
  
Pensionärsrådet stöder helhjärtat KPR:s synpunkter enligt nedan: 
  
Punkt a. Tertialrapport av ärenden till äldrenämnden den 29 
september 2020 
Bland annat står det: ”Äldreomsorgen i Stockholm har verkligen 
hamnat i focus. De svåra konsekvenserna med många äldre som 
avlidit inom stadens äldreomsorg måste få en stor påverkan på hur 
framtidens äldreomsorg ska utformas. Många av de brister som nu 
är så tydliga, har pensionärsrådet många gånger påtalat.” 
Punkt c. Skrivelse om riktade inspektioner i hemtjänsten 
”KPR uppskattar att de riktade inspektionerna har ägt rum. Men vi 
konstaterar att inspektionerna har fokuserats enbart på arbetskläder. 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter för basala hygienrutiner för 
hemtjänst finns fem olika punkter som ska gälla. Inspektionen visar 
att föreskrifterna inte helt följs vad avser arbetskläder. Men av 
inspektionen framgår inte alls om rutinerna enligt punkterna 2-4 
följs. 
Eftersom inte heller avtalen mellan staden och de privata 
hemtjänstutförarna följs förväntar vi oss att äldreförvaltningen inte 
bara följer upp granskningen av arbetskläder. Vi förväntar 
oss  också att förvaltningen följer upp hur punkterna 2-4 följs och 
kommer med förslag till åtgärder.”   
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KPR:s protokoll 13 oktober 2020 
  
Pensionärsrådet stöder helt och hållet punkt 6. Genomgång av 
ärenden till äldrenämnden den 20 oktober 2020 vad gäller: 
  
a. Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens 
äldreomsorg. 
Bland annat står det under punkt a: 
"Stockholm stad har numera såväl en värdegrund och en 
värdegaranti för äldreomsorgen. Syftet är att höja kvaliteten inom 
äldreomsorgen och tydliggöra vad den enskilde kan förvänta sig av 
äldreomsorgen. I de riktlinjer som nu föreslås ska gälla från 
årsskiftet 2020/2021 sägs att stöden ska präglas av 
självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen 
ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.   
Socialnämnden ska göra uppsökande verksamhet och på annat sätt 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och upplysa 
om socialtjänstens verksamheter för äldre. Den uppsökande 
verksamheten är mycket viktig. 
Stöd till anhöriga får aldrig bli ett alternativ till samhällets stöd". 
b. Skrivelse om aktiviteter för Stockholms äldre för att motverka 
social isolering. 
  
Rådet för funktionshinderfrågor - protokoll 15 oktober 2020 
  
Pensionärsrådet har tagit del av protokollet och lägger det till 
handlingarna. 
  
Pensionärsrådet - protokoll 14 oktober 2020 
  
Frågan om föreningsbidrag finns inte med i protokollet. 
Sekreteraren ser till att inhämta information och notera i dagens 
protokoll. 
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§ 6 
Ärenden till stadsdelsnämnden  
  
Punkt 7 Förkortade tidsfrister vid utskrivning efter 
sjukhusvård: 
  
Under rubriken ”Synpunkter och förslag” står det bland annat ”All 
kommunikation i utskrivningsprocessen sker idag via fax. Vår 
upplevelse när det gäller öppenvården är att deras delaktighet i 
processen uteblir i stor utsträckning. Vår önskan är att de är mer 
delaktiga då öppenvårdens roll och uppdrag är att ha huvudansvaret 
för utskrivningsprocessen” 
Pensionärsrådet vill ha en förklaring till varför öppenvårdens 
delaktighet i processen uteblir i stor utsträckning. 
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§ 7 
Ärenden under beredning  
  
Ärende - Förslag till detaljplan för del av Aspudden 21 i 
stadsdelen Aspudden: 
  
Enligt detaljplanen ska fyra hus byggas med cirka 120 små 
bostäder. Målgrupp för dessa bostäder är studenter och 
ungdomar. Pensionärsrådet vänder sig starkt emot att enbart ha 
målgruppen ungdomar. Rådet menar att boendeplaneringen för 
äldre är mycket åsidosatt och att det saknas små och billiga bostäder 
för de äldre. Dessa 120 lägenheter kommer att byggas cirka 100 
meter från tunnelbanan i Aspudden där det finns matvarubutik, 
apotek, bibliotek, bokhandel och annan service. Det är inte heller 
långt att gå till Hägerstensvägen där flera olika bussar går. Ett 
utmärkt boendeläge för de äldre. 
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§ 8 
Statsbidrag för äldre  
  
Pensionärsrådet hade ingenting att tillägga denna gång. 
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§ 9 
Övriga frågor  
  

 Pensionärsrådet sammanställer några frågor som ska skickas 
till politikerna i nämnden. (bilaga 1 till protokollet) 
  

 Nomineringar till pensionärsråd 2021 ska lämnas in till 
sekreteraren senast 10 december 2020. 
Ordföranden Gunnar Carlsson tar kontakt med SKPF och 
reder ut frågan om deras lokalförening har verksamhet inom 
Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde. 
  

 Trygghetsvandring: 
Ingrid Uddén och Sune Pettersson deltog i 
trygghetsvandringen i Älvsjö där även parkansvariga, 
områdesansvariga, poliser och Kajsa Perke från 
förvaltningen var med. De fick mycket nyttiga tips och 
annan information och tycker att dessa trygghetsvandringar 
är bra och vill att rådet även i fortsättningen bjuds in till 
dem. 
  

 Rådet vill bjuda in Clas Cederlid från förvaltningen för 
att uppdatera om läget i stadsdelen. Sekreteraren bjuder in 
Clas till nästa sammanträde 9 december. 
  

 Följande information från Susanne Forss-Gustafsson 
kommer om föreningsbidrag: 
   

En arbetsgrupp har tagit fram och uppdaterat riktlinjerna för 
föreningsbidrag. 
Vårt förslag var att det ska finnas två typer av stöd att söka för 
föreningar; verksamhetsbidrag och arrangörsstöd. 
Som ansökningsdatum för verksamhetsbidrag föreslås att behålla 
Älvsjös tidigare rutin med inlämning 31 oktober året innan det år 
ansökan gäller. 
Motivet till detta är att föreningarna då kan få ett besked tidigt på 
året och ges möjlighet att planera sin verksamhet utifrån beslutet. 
För ansökan om bidrag 2021 gäller dock annat datum. Sista 
ansökningsdag är då 31 januari 2021. 
Ansökningsdatum för arrangörsstöd föreslås vara två gånger per år i 
början av varje termin, den 31 januari och 31 augusti. 
 
Beslut om det fattas på nämndens vid nästa sammanträde och det 
kan beslutas annat eftersom detta bara är ett förslag. 
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