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Frågor till politiker i stadsdelen Hägersten-Älvsjö
från pensionärsrådet.

1. Prioritering av äldreomsorgen.
Coronakrisen har tydligt visat på brister i vår äldreomsorg. Den svenska
strategin har gått ut på att skydda riskgrupperna vilket misslyckats. Över hälften
av alla döda levde under samhällets biståndsbedömda omsorg. Vår stadsdel
utgör inget undantag utan uppvisar höga dödstal i äldreomsorgen. Det tycks nu
råda en politisk enighet om att äldreomsorgen måste förstärkas och regeringen
har annonserat statliga resurser för detta.
Vår stadsdel har under många år fått för lite pengar till äldreomsorgen i
jämförelse med andra stadsdelar, t.ex. Östermalm. Detta beror på att
fördelningsnycklarna är för schablonartade, och att de bl.a. inte tar hänsyn till
förekomsten av demens som påverkar kostnaderna mycket.
Vår fråga till er är hur ni ska förbättra vår äldreomsorg?
• Hur höga procentuella kostnadsökningar anser ni behövs för att vi ska få
en tillräckligt bra äldreomsorg?
• Vilka insatser kommer ni satsa inom hemtjänst, äldreboende och
demensboende avseende utbildningar på betald arbetstid, svenska språket,
anställningsformer och ansvar för antal anställda för varje chef (ref till
intervju med Erik Slottner i DN 20-09-05).
• På vilket sätt vill ni förbättra den medicinska vården på våra
äldreboenden?
• Kommer ni att verka för ändrade fördelningsnycklar mer anpassade till
omsorgsbehovet (ref till SPRs brev 20-05-07)?

2. Att verka för friska pensionärer.
Det bästa sättet att möta den starka ökningen av antalet äldre är att utforma
samhället så att de äldre trivs, har bra anpassade bostäder, har många
stimulerande och hälsofrämjande aktiviteter, undviker olyckor och därigenom
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behåller sin hälsa så länge som möjligt. Samhället kan här bidra på många olika
sätt.
Vi vill att ni kommenterar följande områden utifrån detta perspektiv.
• Vad lägger ni konkret i begreppet: ”Äldrevänlig stad”?
• Hur kommer ni att verka för att vår stadsdel får fler bostäder anpassade
för äldre?
• Stadsdelen har de senaste åren satsat på sammankomster för äldre, olika
typer av gruppgymnastik, gym, utflykter mm. P.g.a. Corona-krisen har
denna verksamhet delvis lagts på is. Tänker ni verka för att denna
verksamhet kan återupptas och vidareutvecklas?
• Kommer ni att satsa på aktivitetscentra i flera delar av stadsdelen?
• Kommunala färdmedel är mycket viktiga för pensionärer. Vi borde finna
en ordning där vi i ett tidigt skede kunde komma in med våra lokala
synpunkter på förändringar i kollektivtrafiken. Har ni några idéer om hur
detta kan realiseras?
• Fallolyckor är ett gigantiskt problem som främst drabbar de äldre. 60%
av fallolyckorna på våra vägar och gator inträffar i is- och snöhalka. Det
är absolut nödvändigt att standarden på vinterväghållningen höjs på våra
gångvägar och trottoarer. Hur tänker ni agera för att detta ska realiseras i
vår stadsdel?
• Vår stadsdel erbjuder fantastiska promenadvägar som brukas av många
människor till gagn för deras hälsa. En inventering av dessa utifrån ett
äldreperspektiv skulle vara värdefullt. Är miljöerna trygga finns det
tillräckligt med vilobänkar mm? Avser ni att verka för detta?

3. Förväntningar på pensionärsrådet.
Vårt intryck är att pensionärsrådet borde kunna utvecklas avsevärt. Vi har bl.a.
diskuterat att vi skulle kunna utgöra en remissinstans och att medlemmarna i
våra organisationer skulle kunna engageras som hjälp på våra äldreboenden.
• Vad förväntar ni er av pensionärsrådet?
• Vilket samarbete vill ni ha med pensionärsrådet?

