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§1
Val av justerare och tid för justering
Vice ordföranden Sven Öberg (PRO) utsågs att tillsammans med ordföranden Eva
Sahlin (SPF) justera dagens protokoll vilket ska ske fredagen den 13 april.
§2
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2012-03-15 justerats den 16 mars.
§3
Anmälan av inkomna handlingar
Kommunstyrelsens pensionärsråd
Protokoll nr 1 fört vid sammanträde 2012-01-31
Protokoll nr 2 fört vid sammanträde 2012-02-14
Protokoll nr 3 fört vid sammanträde 2012-03-13
Förtroenderådet vid Älvsjö servicehus
Protokoll fört vid sammanträde 2012-02-15
§4
Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Älvsjö
stadsdelsnämnd
Älvsjö fortsätter att växa, fler bostäder byggs och befolkningen ökar. Det nya
centrumet kommer att ge möjlighet för fler företag att etablera sig i stadsdelsområdet.
En växande befolkning och förändringar i befolkningsstrukturen ställer nya krav
på stadsdelsnämndens service. Utbyggnad av förskolan planeras. Äldreomsorgen
ska möjliggöra för de äldre som vill, att bo kvar hemma längre. En översyn av
lokalbeståndet görs i syfte att bland annat tillskapa fler omsorgslägenheter.
Minskning i budget enligt plan och beräknade kostnadsökningar medför krav på
effektiviseringar under planperioden.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23
mars. Dnr 1.2.1.169-2012.
Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.
§5
Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet 2012
Stadsdelsnämnden har för 2012 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala förenings- och
kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan
sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar
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andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med
funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett
komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att
bidrag kommer Älvsjös medborgare till godo.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och friviligorganisationer i Älvsjö
att söka bidrag och det har inkommit 19 ansökningar om totalt 1 352 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 16 av föreningarna/
frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 155 000 kronor.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
3 april 2012. Dnr 5.68-2012.
Pensionärsrådet ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§6
Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor
Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde en skrivelse till Älvsjö stadsdelsnämnd
2011-11-24, som övriga ledamöter ställde sig bakom. Enligt skrivelsen har
Stockholms läns landsting antagit en hbt-policy, som Stockholms stad har en del att
lära av.
Förvaltningen menar att det är viktigt att arbeta för att bekämpa fördomsfulla
beteenden och normer när det gäller hbt-personer och andra grupper som riskerar
att bli diskriminerade. I Älvsjö stadsdelsnämnds jämställdhets- och mångfaldsplan
finns bl.a. skrivningar som rör diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell
läggning. Förvaltningen menar att det inför kommande revidering av stadens
riktlinjer som behandlar jämställdhets-, och mångfaldsarbete Lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter finns skäl för att däri beakta och förstärka hbtperspektivet ytterligare. Utbildning för att höja personalens kompetens kring hbtfrågor är viktig och förvaltningen föreslår att detta bör samordnas centralt i staden.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
3 april 2012. Dnr 1.2.1.591-2011.
Pensionärsrådet ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§7
Rapporter/frågor från rådets medlemmar
Eva Sahlin (SPF) framförde önskemål om en rapport om hur arbetet fortgår
utifrån de handlingsplaner som upprättats för den öppna hemtjänsten och vårdoch omsorgsboendena.
Christer Bentzer (SPF) föreslog att Kajsa Pärke kommer till pensionärsrådet
senare i höst och informerar om planerna för Kabelverket.

