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§ 1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.
§ 2. Val av justerare
Lars Erik Karlsson och Lola Carlsson valdes att justera protokollet.
§ 3. Besök av Kerstin Malmport som är beställarchef på
äldreomsorgsavdelningen
Kerstin Malmport informerade om biståndsbedömningens process.
Hon berättade att beslut fattas utifrån socialtjänstlagen, Stockholms
stads riktlinjer, rättspraxis och individuella behovsbedömningar.
§ 4. Anmälan av protokoll
Pensionärsrådet har tagit del av följande protokoll:
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KPR:s protokoll 2017-09-12
Pensionärsrådets protokoll 2017-09-13
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2017-09-14
Hägersten-Liljeholmens brottsförebyggande råd 2017-09-15
Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnds protokoll
2017-09-21
Redovisning av statistik kring ansökningar, beslut, domar
med mera inom äldreomsorgen, fördelat per
stadsdelsförvaltning 2017-06-20
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Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2017-09-12
§10 Remiss av Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
KPR anser att det bör upprättas ett stadsövergripande
styrdokument/program för äldres rättigheter och möjligheter till
inflytande i Stockholms stad, vilket skulle kunna leda till att
äldreperspektivet beaktas i fler sammanhang. Pensionärsrådet
stödjer KPR:s yttrande.
§14 Remiss av KSLs rekommendation att anta överenskommelse
om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
I KPR:s protokoll sägs bl. a:
”Om den enskilde äldre ska uppnå högsta möjliga funktionsnivå i
vardagslivet efter t ex en stroke eller ett benbrott så krävs
rehabiliteringsinsatser och ev. erforderliga hjälpmedel. Det räcker
inte med att erbjudas vård och omsorg.
KPR kräver att även rehabiliteringsinsatser erbjuds och planeras
tillsammans med den enskilde patienten och anhöriga om detta
krävs, i direkt anslutning till utskrivning.
Bedömning av insats i temporärt boende ska göras av kommunen.
KPR anser att detta bör ske i samverkan med läkare som kan
bedöma behovet av rehabiliteringsinsatser.
Varje person bör ha en ansvarig/fast vårdkontakt d v s en leg.
läkare/husdoktor, som har full översyn av individens hälso- och
sjukvårdssituation.
Uppföljning och utvärdering ska ske. KPR har tidigare erfarit att
utvärdering av insatser görs utan att fråga efter den enskildes
upplevelser av insatsen. Vi vill därför understryka vikten av att
uppföljning också riktas direkt till äldre/anhöriga.”
Pensionärsrådet instämmer i KPR:s välgrundade synpunkter.
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§ 5. Aktuell Information från förvaltningen
Marja Kammouna delar ut en broschyr med sammanfattning av
majoritetens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020.
Förvaltningen fortsätter även nästa år med projektet ”Tryggt
mottagande i hemmet”.
Förvaltningen ska införa resultatdialoger som metod för
uppföljning. Avvikelser diskuteras, men också vad verksamheten
har uppnått med de resurser som finns. Dialogerna ska genomföras i
alla verksamheter.
Den 26 oktober ska samtliga enhetschefer och biträdande
enhetschefer ha en planeringsdag där man diskuterar hur man
metodiskt kan arbeta med feedback till personalen, så att man också
lyfter fram det som fungerar bra.
De palliativa ombuden har nu genomgått sin utbildning och
kommer inom kort att diplomeras. Palliativa ombud finns på
samtliga enheter.
Enhetschefen på Axelsbergs v o b, Tuija Illman ska sluta. Päivi
Palomäki, som är enhetschef på Trekantens servicehus föreslås att
tillfälligt att gå in som enhetschef också för Axelsbergs v o b och
det kommer också att finnas en biträdande enhetschef.
Alla tre biträdande enhetscheferna på Fruängsgården är nu på plats.
§ 6. Ärenden till stadsdelsnämnden
Aktivitetsområde/utegym 2017-10-19
Svar på medborgarförslag

Pensionärsrådet stödjer förslaget förutsatt att det av pensionärsrådet
föreslagna utegymet/ aktivitetsområdet i Aspuddsparken, med
justerad/utvidgad boulebana och träningsredskap för koordination
och balans, först genomförs.
§ 7. Aktuella och kvarstående frågor
Inga kvarstående frågor finns.
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§ 8. Övriga frågor
Förtroenderåden
Pensionärsrådet önskar få information om förtroenderåden på
förvaltningens äldreboenden. Vad är förtroenderådens uppdrag och
vilka riktlinjer finns det?
Nomineringar till pensionärsrådet
Pensionärsrådet önskar snarast få en tidsplan för
nomineringsprocessen till nästa års pensionärsråd.
Lokaler på Axelsbergs v o b
SPF Hägersten-Liljeholmen har i flera år anordnat många olika
aktiviteter i lokaler på Axelsbergs v o b. Nu har föreningen fått
besked från Micasa att de inte får boka lokaler för nästa år. Detta
ställer till stora problem eftersom föreningen behöver planera
vårterminens aktiviteter nu och trycka upp programblad. Micasa
hänvisar till förvaltningen. SPF Hägersten-Liljeholmen vill ha ett
möte med förvaltningen angående detta.
Hur underlättar man att äldre kommer till aktiviteter och till olika
mötesplatser?
Se bilaga 1. Pensionärsrådet instämmer i skrivelsen.
§ 9 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 08 november kl.14:00, med förmöte
kl.13:00
§ 10. Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för dagens möte och förklarade därmed
sammanträdet avslutat.
Bilagor
1. Hur underlättar man att äldre kommer till aktiviteter och till olika
mötesplatser.
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Till berörd handläggare
Stadsdelsnämnden
Hägersten-Liljeholmen
Samt ansvarig för Närtrafiken i Storstockholm

Hur underlättar man att äldre kommer till aktiviteter
och till olika mötesplatser?
Förslagsvis vore det kanske enkelt att utöka/ändra linjesträckningen på buss 907.
Om bussen hade en sträckning så att även boende uppe på Hägerstensåsen hade
möjlighet att ta sig till Fruängsgården eller Axelsberg seniorboende, skulle detta
underlätta för många. Detta gäller även de som bor Midsommarkransen och runt
Telefonplan.
Fler äldre som bor ensamma hemma bör ges möjlighet att delta i gemenskap och i
de aktiviteter som ges på olika ställen. Efter några år som pensionär har jag kommit
i kontakt med många äldre, varav många har svårt att ta sig till olika verksamheter
om man inte har färdtjänst. Vilket inte alla har. Kanske vill man inte heller utnyttja
färdtjänsten för att komma ut på aktiviteter, t.ex. träffa vänner för lunch eller gå på
café, besöka biblioteket, lyssna på ett föredrag eller någon musikunderhållning.
Boende uppe på Hägerstensåsen (t.ex. Bäckvägen, Sparbanksvägen och
Mellanbergsvägen), här går buss 147 till Hökmossen och Liljeholmen. Vill man
sedan vidare till Axelbergs seniorboende, måste man byta till T-bana vid
Liljeholmen. Ska man till Fruängsgården blir det promenad till Hägerstensåsens
tunnelbanestation, för vidare färd till Fruängen, där måste man byta till någon buss,
om man inte ska ta ytterligare en promenad.
Boende i Midsommarkransen har visserligen tunnelbanan och buss 147 för de som
bor i närheten av Bäckvägen samt buss 161 som går längs Telefonvägen förbi
Svandamsparken, men de som bor längs t.ex. Tellusborgsvägen och Nioörtsvägen?
Det finns flera exempel där kommunikationen är otillräcklig.
Hägersten 2 oktober 2017
Gull-Britt Larsson
v. ordförande
SPF Seniorerna
Hägersten-Liljeholmen

