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§ 32
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet
SÖD 2020/5

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av protokollet.
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 16 november 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/5-17 Protokoll pensionärsrådet 2020-11-16

Bilaga § 32 - särskilt uttalande majoriteten
Södermalms stadsdelsnämnd
26 november 2020
Ärende 26
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021 –2025.
Ärende 32
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Pensionärsrådet i stadsdelen lyfter frågan om äldre som utsatts för våld. Vi instämmer i att det är
väldigt angeläget att inte äldre tenderar att glömmas bort när frågor om våld i nära relationer och
hedersproblematik diskuteras och förebyggande åtgärder vidtas. Det är mycket bra att äldre tydligt
omfattas av själva programmet.
Pensionärsrådet lyfter dock också ett ämne som de beskriver som tabubelagt avseende våld mot äldre i
vårdsituationer, och som de pekar på är ett ämne som är en utbildnings- och chefsfråga att hantera.
Vi håller med om att det är viktigt att detta ämne lyfts och tackar pensionärsrådet för deras påpekande.
Den som är i en vårdsituation är i ett klart underläge och beroendeställning och desto viktigare att vara
mycket medveten om hur riskerna kan se ut och göra allt för att dessa inte ska finnas.
Det behövs mer och uppdaterad kunskap om ämnet, både i den allmänna debatten och lokalt.
Majoriteten kommer återkomma i frågan i samband med planeringen av kommande års verksamhet.
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