Pensionärsråd

Protokoll 9/2021
Sida 1 (7)
2021-10-1813

Protokoll 9/2021
Fört vid Hägersten-Älvsjös pensionärsråds sammanträde
onsdagen den 13 oktober 2021 kl. 14:00-15:30, Skypemöte
Ledamöter

Christer Bertling Ordförande (PRO)
Gunnar Carlsson Vice ordförande (SPF)
Marianne Sundberg (PRO)
Maria Renmyr (SPF)
Hans-Åke Lundgren (SKPF)

Ersättare

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

Övriga närvarande

Marja Kammouna Avdelningschef
Maria Nord Berge Enhetschef Enheten för utveckling och
förebyggande arbete
Annelie Johansson Sekreterare

Justerare

Christer Bertling, PRO, Åke Lif, PRO

Datum för justering

2021-10-16

Paragraf

§§1-7

Sekreterare

Annelie Johansson

Protokoll
Dnr HÄ 2021/3
Sida 2 (7)

§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen justerades med att
lägga till en punkt och då som §4 Hövdingagården och övriga
lokaler och tidigare §4 blir §5, §5 blir §6 och §6 blir §7.
Medlemmarnas organisationstillhörighet samt närvaro:
Närvarande medlemmar:
Christer Bertling (OPOL) PRO
Gunnar Carlsson (OPOL) SPF
Marianne Sundberg (OPOL) PRO
Maria Renmyr (OPOL) SPF
Hans-Åke Lundgren (OPOL) SKPF
Ersättare:
Birgitta Airas (OPOL) SPF
Sune Pettersson (OPOL) PRO
Torbjörn Sundsgård (OPOL) SPF
Åke Lif (OPOL) (PRO)
Förhindrade:
§2
Val av justerare
Christer Bertling PRO, ordförande och Åke Lif, PRO valdes att
justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker 16 oktober
via mejl.

Protokoll
Dnr HÄ 2021/3
Sida 3 (7)

§3
Aktuell information från förvaltningen
Marja Kammouna, avdelningschef för äldreomsorg informerade
om:
 Solberga
Flytt påbörjas nästa vecka av de äldre som önskar att flytta i grupp
inom stadsdelen, till Fruängsgården samt Axelsberg. De äldre
flyttar i omgångar och tillsammans med sin kontaktperson.
Personal har fått lämna sina önskemål var de vill arbeta. I första
steg har förvaltningen försökt att planera flytten så att
kontaktmannen och brukaren flyttar tillsammans när det är möjligt
och sedan erbjuds personalen arbete i andra verksamheter där det
finns behov. Om det finns resurser över planeras en möjlighet till
resursgrupp som ombesörjer äldreomsorgens behov av vikarier vid
tex sjukfrånvaro.
 Budget genomgång
Marja har en genomgång av kommunfullmäktiges förslag på
budget för 2022. Presentationen skickas ut till pensionärsrådet.
Ny tjänst för MAR, medicinskt ansvarig person för rehabilitering
och den tjänsten kommer att delas av stadsdelarna HägerstenÄlvsjö, Skärholmen, Fasta, Enskede-Årsta-Vantör samt Skarpnäck.
MAR kommer ha nära samarbete med MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Frågor och synpunkter från rådet;
När det gäller budget, är allt klart? Och vad kan förvaltningen
påverka?
Arbetet har påbörjat av verksamhetensplanering och förvaltningen
kan inte påverka det Kommunfullmäktige har bestämt som
exempelvis inriktningsmålen. Förvaltningens verksamhetsplan
kommer att fastställas på decembernämnden. Äldreomsorgen har
påbörjat och kommer att fortsätta med satsningen kring det
systematiska kvalitetsarbetet.
Vad är Äldre direkt?
Äldre direkt besvarar allmänhetens frågor om äldreomsorg samt att
de är även behjälpliga i att förmedla kontakt till rätt
stadsdel/biståndshandläggare om det rör frågor som inte är
generella.
Vad betyder SIP? Risker vid SIP enbart mellan myndigheter samt
missar i informationsöverföringen vid utskrivningen att de enskilde
inte blir delaktig.
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SIP står för särskild individuell plan och görs vid utskrivning från
slutenvården. Primärvården är de som ansvarar och kallar till SIPmöten vilket inte görs i den utsträckning som tänk. Risker vid SIP
mellan myndigheter och informationsöverföring behöver Region
bättra sig för att det inte ska ske.
De brister som framkom i granskningen av Långbrobergs vård och
omsorgsboende behöver tas på allvar av tjänstemännen och
politikerna.
Långbrobergs vård och omsorgsboende är upphandlat av
Äldreförvaltningen och därav de som också fattar eventuella beslut
kring Långbrobergs avtal. Äldreförvaltningen har meddelat att de
kommer att genomföra en kvalitetsobservation i verksamheten
utifrån tidigare inspektion.
Pensionärsrådet framför att de idag upplever att de kommer in för
sent i processen i framtagandet av beslutsunderlag till nämnd. De
önskar att få bli involverade i ett tidigare skede för att få möjlighet
till att diskutera och komma med synpunkter innan ärendena är
färdiga.
Förvaltningar har den gången som är gällande beslutsunderlag till
nämnd och där tiderna för mötena gör att det blir svårt att få till
tiden. I ärenden som motioner och remisser som inkommer till
förvaltningen är det bestämts sedan tidigare att delge råden dem
ärenden samtidigt som förvaltningen får dem.
Maria Nord Berge, Enhetschef för Enheten för Utveckling och
förebyggande arbete informerar om:
 Föreningsbidrag
Susanne Forss Gustavsson är förvaltningens ansvarige gällande
föreningsbidrag. Ansökan ska vara inne sista oktober och i
samband med ansökan behöver föreningarna även redovisa tidigare
bidrag. Redovisningen ska även den vara inne senast sista oktober.
Information om föreningsbidrag finns på Stockholm stads hemsida.
 Lokaler
Hövdingagården – Aspuddsträffen, lokalen är uppsagd.
SISAB/utbildningsförvaltningen är de som är ägare av fastigheten
och social omsorg de som haft hyresavtal. Äldreomsorgens
verksamhet Aspuddsträffen behöver flytta, planen är att flytta den
verksamheten till Älvsjö området.
Jonas Fransson, enhetschef Intern service på förvaltningen kommer
att undersöka och ta fram tips på lokaler i närområdet som kan vara
lämpliga för PRO Hägersten att hyra fortsättningsvis.
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Pensionärsrådet lyfter gällande mötesplatser för äldre, att de idag
koncentreras till lokaler på vård- och omsorgsboende men att det
vore önskvärt att se över möjligheten till att även nyttja fristående
lokaler som inte är kopplade till någon form av boende inom
äldreomsorgen.
§4
Hövdingagården och övriga lokaler
Pensionärsrådet gör följande uttalande angående uppsägning av
PRO:s verksamhet på Hövdingagården m fl. lokaler.

Hövdingagården.
Ett ständigt problem för pensionärsorganisationerna är bristen på
lokaler. Det finns otaliga exempel på att värdefull verksamhet inte
kan realiseras pga detta. Bristen ökar också med tiden dvs : ”Det
var bättre förr”. Hövdingagården är ett talande exempel på den
negativa utvecklingen.
På 1980-talet fanns ”Korpen Träff” med fina föreningslokaler nära
tunnelbanan i Aspudden som både pensionärsorganisationerna och
ungdomarna kunde utnyttja. Trots omfattande protester lades dessa
ner och i stället erbjöds lokaler vid Aspuddens skola. Dessa låg
sämre till och var funktionellt sämre.
Pensionärsorganisationerna anpassade sig till den nya situationen
och PRO har utvecklat en omfattande verksamhet i
Hövdingagården. Föreningsmöten, biljard, IT-utbildning, Bingo
mm utnyttjar tillfullo den tid som tilldelats
pensionärsorganisationerna.
Beslut lär ha fattats av stadsdelsförvaltningen att verksamheten i
Hövdingagården ska avvecklas i juni 2022.
Detta vore katastrofalt för PRO:s och andra
pensionärsorganisationers verksamhet i Aspudden och måste med
alla medel förhindras.
Pensionärsrådet motsätter sig på starkast möjliga sätt att
verksamheten i Hövdingagården läggs ner.
Övriga lokaler
Pensionärsrådet vill att kommunen bistår med tips och idéer på
lämpliga lokaler som kan användas, huvudsakligen dagtid.
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§5
Anmälan av protokoll
Stadsdelsnämndens sammanträde 23 september 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
KPR:s sammanträde 21 september 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
Rådet för funktionshinderfrågor 15 september 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
Pensionärsrådets sammanträde 15 september 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
§6
Ärenden till Stadsdelsnämnden
Ärende 7 Våld i nära relation när det gäller äldre
Fråga från pensionärsrådet: Hur man hindrar äldre från att utsättas
för våld? Och förekommer det att inkommer rapporter om äldre
som är utsatta för våld?
Att utbilda personal inom äldreomsorgen är en viktig satsning för
att uppmärksamma förekomst av våld. Det förekommer att det
rapporteras om att äldre utsätts för våld, ja. Äldreomsorgen arbetar
vidare med denna fråga under hösten.
Ärende 17 Inrätta en visningsmiljö om välfärdsteknik för att
bidra till trygghet och säkerhet – motion från (S)
SPR stödjer motionen från Fredrik Pettersson (S)
Inte minst mot bakgrund av Digitaliseringsprogram Stockholms
stad 2018-2023 stödjer SPR ”Motion om att staden inrättar en
visningsmiljö om välfärdsteknik för att bidra till trygghet och
säkerhet”.
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SPR instämmer i vad som sägs i Välfärdsteknik enligt
Socialstyrelsen: "Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till
ökad livskvalitet för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning och att se till att välfärdsteknik både införs
och används enligt de regler och kriterier som finns för God vård
och omsorg."
SPR föreslår att pensionärsorganisationerna får möjlighet att delta i
utformningen av dessa visningsmiljöer. De kan bidra med sin
kunskap om och erfarenhet av äldres ev. svårigheter och önskemål
vad gäller möjligheten att tillgodogöra sig den information som
lämnas.
SPR förutsätter att visningsmiljön även innehåller enkel och
lättfattlig information om de digitala tjänster som används inom
stadsdelen och som kan utnyttjas av enskilda.
Vi föreslår att visningsmiljön även erbjuder en möjlighet att lämna
synpunkter och förslag vad gäller de digitala tjänster.
§7
Övriga frågor
Lola Carlsson och Irene Svensson har erbjudit pensionärsrådet att
kunna vara behjälpliga i olika sakfrågor.

