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§1
Justering och närvaro

Vice ordföranden Inger Stenelo utsågs att tillsammans med
ordföranden Christer Bentzer justera dagens protokoll vilket
ska ske fredagen den 16 oktober.
§2
Information om anhörigstöd

Ann-Katrin Forsman Fermelin och Karin Holm,
anhörigkonsulenter, berättade om verksamheten med
anhörigstöd som bedrivs i samarbete mellan stadsdelarna
Hägersten/ Liljeholmen och Älvsjö. De berättade om vad som
finns att erbjuda och att det är viktigt att nå ut med
informationen till dem som berörs.
Pensionärsorganisationerna kan hjälpa till att sprida
informationen. En folder om verksamheten delades ut.
§3
Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll från rådets sammanträde 2015-09-17
justerats den 18 september.
§4
Anmälan av inkomna handlingar

 Kommunstyrelsens pensionärsråd, protokoll 2015-09-15
Rådet är intresserad att få del av den skrift som omnämns i
protokollet att delas ut till KPR-medlemmar: Äldreomsorg för
dig som bor i Stockholms stad

Genomgång av ärenden till stadsdelsnämnden 2015-10-22, § 5-8
§5
Anmälan av medborgaförslag om gångramp mellan Pjäxvägen och
Klackvägen i Solberga

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har 2015-09-25 inkommit ett
medborgarförslag om en gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen
i Solberga för en ökad tillgänglighet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
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Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§6
Svar på medborgarförslag om hundrastgård

Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en hundrastgård. Den
anlades 2013 i Solbergaskogen och är mycket uppskattad.
Stadsdelsförvaltningen anser att det kan vara lämpligt att inrätta en
hundrastgård även vid Sjöängen, men det får skjutas på framtiden då
en hundrastgård i Älvsjöskogen har högre prioritet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§7
Ansökan om deltagande i SKL:s Masterclass- medborgardialog i
styrning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2006 drivit
projektet medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas,
landstingens och regionernas utveckling av medborgardialog där
resultatet av dialogerna används i styrning och verksamhetsutveckling.
För att stödja och hjälpa kommuner/landsting/regioner i detta arbete
bjuder de nu in till en masterclass i medborgardialog i styrning.
Utvecklingsarbetet i masterclassen kommer att fokusera på att varje
kommun, landsting eller region utvecklar system för medborgardialog
utifrån en styrkartas beståndsdelar och utifrån sina lokala
förutsättningar.
Som ett första led i demokratiutvecklingsarbetet i Älvsjö föreslår
stadsdelsförvaltningen att Älvsjö stadsdelsförvaltning anmäler sitt
intresse för medverkan i SKL:s projekt Masterclass -medborgardialog
i styrning och ansöker därmed om att delta i masterclassen.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
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Pensionärsrådet
Linda Nordberg informerade om det arbete med en utökad
medborgardialog som planeras i Älvsjö. Rådet ställde frågor kring hur
man kommer att bli involverad och hur tidsplanen ser ut. Rådet ställer
sig positiv till projektet och ser fram emot att få vara en del i
processen.
§8
Motion (C) om matglädje för Stockholms barn och äldre

Kommunstyrelsen har remitterat motionen (2015:41) inlämnad av
Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) om matglädje för
Stockholms barn och äldre till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för
yttrande.
Motionärerna föreslår att:
- kommunfullmäktige skall utarbeta en måltidsstrategi för matglädje
för förskola, skola och äldreomsorg med tydligt fokus på miljö- och
klimatpåverkan, smak och kvalitet och pedagogiska inslag.
Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner
och förslag men menar att detta i stor utsträckning redan tillgodoses.
Förvaltningens bedömning är att en strategi skulle kunna samla
stadens långsiktiga intentioner men det finns flera målformuleringar i
motionen som bör utredas ytterligare utifrån vad som är ekonomiskt
och praktiskt möjligt.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-09-18.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§9
Remiss om Skillnadernas Stockholm

Kommunstyrelsen har remitterat rapporten Skillnadernas Stockholm
till Älvsjö stadsdelsnämnd med flera för yttrande. Rapporten ger en
samlad bild av skillnader i livsvillkor mellan delar av Stockholm och
grupper av stockholmare, samt ses som ett avstamp för fortsatta
analyser, diskussioner och framtagande av åtgärder.
Remissinstanserna ska belysa hur de ser på sina egna
verksamhetsområden i arbetet med att motverka ojämlika livsvillkor
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och verka för stärkt social hållbarhet samt vilka de huvudsakliga
utmaningarna är.
Socialtjänsten behöver hitta fungerande arbetsmetoder för att bemöta
målgruppen unga vuxna. Samverkan med landstingets psykiatri- och
beroendevård måste fortsätta att utvecklas för att stärka den sociala
hållbarheten. Förvaltningen deltar även i ett projekt för att utveckla
olika arbetsverktyg i syfte att införa ett tydligare barnperspektiv i
arbetet med ekonomiskt bistånd.
Förvaltningen vill betona den utmaning som Stockholm har vad gäller
boendesituationen. Alltfler som kommer i kontakt med socialtjänsten
saknar stadigvarande bostad. När man bygger nya områden och gör
nya satsningar, så måste man också planera för mänskliga möten och
interaktion.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-06.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet och vill peka på att man saknar
äldreperspektivet i underlag och synpunkter. Det tas fram detaljplaner
för en omfattande utbyggnad av bostäder i stadsdelen och i det
sammanhanget behöver det finnas en planering även för äldreboenden
i tillräcklig omfattning. Vidare vill rådet återigen peka på behovet av
lokaler för mänskliga möten och att lokalanvändning med fördel kan
samnyttjas av såväl äldre som yngre. I takt med att staden växer är det
angeläget att med alla medel arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik.
§ 10
Övriga frågor

Medverkan på nämndens planeringsdag den 4 november
Ordförande och vice är inbjudna att deltaga på nämndens
planeringsdag den 4 november, vilket uppskattas av rådet.
Ordföranden Christer Bentzer har möjlighet att komma, men ej vice
ordföranden Inger Stenelo. Rådet utser istället Ingrid Uddén att delta.
Program och närmare uppgifter om dagen inväntas från
förvaltningsledningen.
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Folder om pensionärsrådet
Rådet ställer sig positiv till den folder om rådet som tagits fram. En
motsvarande folder har tagits fram för rådet för funktionshinderfrågor.
Så snart båda är klara ska de distribueras till lämpliga platser i
stadsdelen.
Folkparksvägen/ Anders
Folkparksvägen är nu i stort sett färdigbyggd efter flera års arbete. En
del av vägen, mellan Götalandsvägen och Sandalmakarbacken, har
dock lämnats med stora hål i marken och bör åtgärdas.
___________________

