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Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde
onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och
omsorgsboende
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Petri Salonen (C)

Socialnämnden

Rose-Marie Beming

Teknikmarknad

Efter en bra och givande visning av Johanneslund öppnas mötet.
1. Upprop
Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från möte i KPR 2015-05-13 läggs till handlingarna
med följande information:
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• Parkeringsplats vid Vendelsö vårdcentral. Annett Haaf (S) har pratat med Göran
Svensson (S), ordförande för stadsbyggnadsnämnden angående parkeringsplatser och fått besked att Haninge kommun har framfört till Stockholms läns
landsting (vårdcentralen i Vendelsö) att kommunen kan hjälpa till med
parkeringsplatser, men vårdcentralen har tackat nej.
• Ingenting har hänt när det gäller accesskort SL i Dalarö framför Ove Nordström.
Han framför också att de sex nya boulebanorna i Dalarö är mycket bra.
• Gösta Håxell har blivit uppringd av dam från SL som vill komma och informera
pensionärsorganisationer. Samarbete med övriga pensionärsorganisationer i
denna fråga. Gösta Håxell återkommer efter nyår. Monica Nyholm inflikar att SL
har gått ut med förfrågan till alla pensionärsorganisationer.
4. Ärenden från äldrenämnden
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.
– Ekonomi
Ewa Kardell kommer att informera om ekonomin, se punkt 5.
– KPR 17 december 2015
Nästa möte i KPR hålls 17 december på Tallhöjden. Meeri Wasberg,
kommunstyrelsens ordförande kommer att delta i mötet.
– Äldrepolitiskt forum
Inför äldrepolitiskt forum med temat Trafik ber Annett Haaf att få namnet på den
kvinna från SL som hade kontaktat Gösta Håxell (PRO).
5. Ärenden från äldreförvaltningen
Förvaltningschef Ewa Kardell informerar.
– Ekonomi/granskning av äldreförvaltningen
Äldreförvaltning/nämnd har nu ett underskott på 56 miljoner kronor varav 14
miljoner kronor är överfört underskott från 2014. Underskottet beror i huvudsak på
demografin. Den externa granskning som görs av äldreförvaltningen är bra.
Det som granskas är bland annat:
• Kostnader, där kostnaden i Haninge jämförs med andra kommuner som är i
samma skede som Haninge.
• Kvalitet
• Effektivitet
Ewa Kardell informerar om att statsbidraget blir högre när invånare i kommunen är
över 80 år. Hon informerar också om att äldreförvaltningen har tagit över
hemtjänst för persongruppen under 65 år med fysiska funktionshinder och i den
gruppen har volymökningen varit över 75 %.
Äldreförvaltningen är en stark, stolt och duktig organisation, men tyvärr kan det
skada organisationen att ha underskott en längre period.
23 effektiviseringsåtgärder har tagits fram där flera frågor tas upp, lista på
effektiviseringsåtgärder och lägesbeskrivning bifogas minnesanteckningarna.
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En fråga berör till exempel om pensionärer kan hjälpa till mer på träffpunkterna för
att kunna behålla en bra verksamhet. Många av åtgärderna ska utredas.
Ewa Kardell framför att hon hoppas att förvaltningen ska klara av krisen på ett bra
sätt.
Gösta Håxell (PRO) undrar om det går att spara transportkostnader om matlådor
tas bort och att de som får matlådor istället får lagad mat. Ewa Kardell ger besked
att transporterna blir dyrare. Äldreförvaltningens köksorganisation har inte
tillräckliga resurs för att laga mat till dem som idag har matlådor. Det är också
kunder som vill ha de matlådor som de får idag.
Alternativ till matlådor bör finnas och förvaltningen tittar på ett projekt tillsammans
med Lidköpings kommun och där pengar kan sökas från Vinnova.
Monica Nyholm (SPF) tar upp ohälsotalet i åldersgruppen 70 – 79. I den åldersgruppen ligger mycket av vårdkostnaderna på kommunen men borde ligga på
Stockholms läns landsting. Ewa Kardell framför att Stockholms läns landsting och
kommunen ser olika på begreppet ”utskrivningsklara”. Äldreförvaltningen har sagt
nej till att ta emot delegering från Stockholms läns landsting. Delegeringen har
kostat äldreförvaltningen ca 11 miljoner kronor per år.
Matprojekt Lidköping
Äldreförvaltningen kommer att, tillsammans med Lidköpings kommun, ansöka om
projektpengar från Vinnova. Förvaltningen kommer också att ansöka om medel
från Haninge kommuns ”klimatmiljon”. Medlen ska användas för att utreda om
äldreförvaltningens kök har möjlighet att leverera matkassar. Tanken är att köket
ska kunna leverera matkasse med färdigpreparerad mat, till exempel att grönskar
är hackade. En del mat kan kanske också förberedas och sedan kan hemtjänsten
hjälpa kunden med tillagning. Det ger också möjlighet för den kund som så önskar
att delta i matlagningen. Tanken är att det ska vara bra för den enskilda kunden.
De äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden får redan idag en
mat med hög kvalitet.
Övrigt bidrag
Annett Haaf, äldrenämnden och äldreförvaltningen föreslår att man går tillbaka till
tidigare rutiner för övrigt bidrag och att äldreförvaltningen (Sam Norryd och Ewa
Kardell) sköter administrationen för övrigt bidrag. Utkast på blankett delas ut.
På äldrenämnden 24 september 2015 kommer syftet med övrigt bidrag att
fastslås. Andemeningen är att bidraget ska användas för aktiviteter som riktas mot
de mest ensamma äldre och även till de seniorer som inte är medlemmar i en
pensionärsförening. Prioritering av ansökningar måste alltid göras. Synpunkter
önskas på föreslagen blankett.
Äldremässan 1 oktober
Äldremässan invigs kl 10.00.
Föreläsare är bland andra Stefan Einhorn och Christina Rogala.
Nobina kommer att vara en av utställarna. Program kommer att finnas på
kommunens hemsida 17 september 2015.
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Information värdighetsgaranti och kvalitetsdeklarerade tjänster
Rolf Ljungström visar var man hittar information om värdighetsgaranti och
kvalitetsdeklarerade tjänster på kommunens hemsida/äldre.
För cirka tio år sedan antog Haninge kommun en kvalitetspolicy. En ny kvalitetspolicy är på gång men de kvalitetsdeklarerade tjänsterna kommer att finnas kvar.
Äldreförvaltningen har nio kvalitetsdeklarerade tjänster. Kommunens hemsida
omarbetas. När den är färdig söker man efter äldrefrågor under ”omsorg och stöd”.
Det finns inga foldrar om kvalitetsdeklarerade tjänster.
Margareta Sutton (SPF) tar upp frågan om hur man gör om man behöver få
material om kvalitetsdeklarerade tjänster utskrivet. Rolf Ljungström ger besked att
informationen kan skrivas ut från hemsidan och sändas till personer som önskar få
utskrivet material.
En lokal värdegrund är framtagen och kopplad till fyra tjänster. En av de tjänsterna
som berörs av värdighetsgarantin är hemtjänst. Om inte äldreförvaltningen
uppfyller det som utlovas i tjänsten kan kunden åberopa värdighetsgaranti.
Uppgradering av ”att söka hjälp” kommer som ärende på äldrenämndens möte i
oktober. Uppgraderingar har processats i Framtidsgruppen och biståndshandläggare har också frågat kunder.
Synpunkt Haninge är kopplad till den kvalitetsdeklarerade tjänsten. Rolf visar på
hemsidan hur man kan lämna en synpunkt.
Kickan Enman undrar om någon ansökan har kommit där man har åberopat
värdegarantin. Svar: Nej.
Rolf informerar om att material är utlagt på bord i angränsande rum.
Aktivitetsguiden
Rose-Marie Geijer informerar.
Aktivitetsguiden ger möjlighet att med teknikens hjälp kunna hitta social
gemenskap. Aktivitetsguiden är införd i Handen och avsikten är att föra in den i
hela Haninge. Uppsökande enheten tar med sig skrivplatta när de gör förebyggande hembesök och kan då hjälpa till med Aktivitetsguiden.
Rose-Marie Beming från Teknikmarknad visar på webben hur aktivitetsguiden
fungerar och informerar om guiden.
Kontakt sker genom e-post.
Ansökan måste göras om man vill bli volontär.
Om man som organisation vill lägga in aktiviteter är det bra med bilder.
Kontrast och text går att öka och hjälp finns att få om man klickar på respektive
flika. Man kan själv välja om man vill vara synlig eller inte. Aktivitetsguiden är
anpassad till mobiltelefon. Rose-Marie Beming lämnar visitkort och framför att hon
gärna kommer och hjälper till om organisation vill delta.
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Kontaktuppgifter Rose-Marie Beming
Mobil: 070-672 99 40, telefon 08-21 44 70, fax: 08-658 27 85
E-mail: rose-marie.beming@teknikmarknad.se
Internet: www.teknikmarknad.se
Postadress: TechMarket, Lindstedtsvägen 9, Campus KTH, 114 28 Stockholm
Rose-Marie Geijer har lagt information om Aktivitetsguiden där övrigt material finns
utlagt.
6. Tematimme
– Det kontantlösa samhället
På ordförandeberedningen togs frågan om det kontantlösa samhället upp och hur
det ser ut i Haninge.
Christina Löttiger Carlsson (SPF) framför att kontantservice är en grundläggande
kommersiell service. För att vardagen för årsrika människor ska kunna fungera
krävs ett tydligt ansvar för kontanthanteringen från bankernas sida.
I Haninge kommun, med ca 83 000 invånare, finns ingen bank som erbjuder
kontantservice. Många är osäkra och oroliga för att hämta ut pengar i bankomat
och har behov av att kunna sätta in och ta ut kontanter från sina bankkonton under
trygga former. När de gamla sedlarna ska växlas in kommer behovet att öka
ytterligare.
Det är ett stort säkerhetsproblem när pensionärsföreningar inte kan sätta in
kontanter från lotteriet till exempel på föreningens bankkonto eftersom ingen bank
i Haninge tillhandahåller den servicen. Närmsta bank som erbjuder kontantservice
ligger i Farsta. Väntetiden är ofta lång. I Nynäshamn finns det också bank som
erbjuder kontantservice.
SPF Seniorerna i Haninge menar att det finns synnerliga skäl att verka för att
kontantservice snarast blir tillgänglig på någon av bankerna i Haninge kommun
och vill att KPR tillsammans gör en skrivelse om detta.
Gösta Håxell (PRO) framför att det är viktigt att göra gemensam sak kring
problemet. I avtal med Loomis ingår bara att sedlar får lämnas och endast
11 gånger per år. Den politiska ledningen i Haninge måste trycka på.
Problemet är allvarligt.
Pia Lublin (FP), som har arbetet med frågan i det privata, framför att Riksbanken
var grunden för alla kontanter och sedan lämnades ansvaret till bankerna och de
ville inte ha det. Den enda bank som har kontantservice är Handelsbanken.
Pia framför att det är ett stort problem för organisationer.
Margareta Sutton (SPF) framför att revisor lämnat förslag att föreningen ska sända
medlemmar faktura för kaffe, men det går inte att göra så. Kassörer går två och
två till bank och kassör ska inte ta hem pengar.
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Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) informerar om att SPF på förbundsnivå 2013
skrev om problemet med kontanthantering, men reaktionen från bankerna var
svag.
Gösta Håxell (PRO) informerar om att PRO:s Stockholmsdistrikt ville anordna en
demonstration men den ställdes in.
Monica Nyholm (SPF) har pratat med olika banker och i Stockholm tar endast
Swedbank emot sedlar och mynt. Hon har pratat med tidningen Mitt i Haninge om
problemet. Det är viktigt att skapa opinion.
7. Utspel KPR
Annett Haaf (S) föreslår att KPR gör ett utspel om det kontantlösa samhället.
Synpunkter lämnas före 30 september till Annett, så gör hon en skrivelse.
8. Information från pensionärsorganisationerna
SPF:
Margareta Sutton undrar hur reglementet kommer att se ut för grundbidrag.
Annett Haaf (S) ger besked att reglementet för grundbidrag inte behöver ändras.
PRO:
Evert Johansson tar upp den mycket höga hyreshöjning som både PRO och SPF i
Västerhaninge har fått. Höjningen av hyran har påverkat deras verksamhet, även
om de har försökt att ha en bra verksamhet ändå.
Gösta Håxell informerar om att PRO i Handen har firat 60 år.
Kerstin Larsson Selin (PRO) framför att det inte längre finns någon lokal för
träffpunkt på Muskö. Hon informerar också om att det har gjorts neddragningar i
pendeltågstrafiken från Nynäshamn.
Ulla-Britt Öhman (C) bor på Muskö och ansvarig politiker för skärgårdsfrågorna i
Haninge. När det gäller lokal för träffpunkt på Muskö måste samverkan ske mellan
olika aktörer. Inget besked om ny lokal har kommit än. En större samverkan runt
lokaler måste ske framöver. Samverkan är mycket viktig även över åldersgränserna. Ulla-Britt framför att inga neddragningar, än så länge, har skett för
busstrafiken på Muskö.
Rose-Marie Geijer informerar om att äldreförvaltningen har kontakt med skolan om
lokal och diskussion ska påbörjas. Äldreförvaltningen har redan för några år sedan
haft kontakt med skolan angående lokal. Träffpunkten på Dalarö har varit
välbesökt. Äldreförvaltningens avsikt är att ha en så bra träffpunkt som möjligt på
Dalarö. Rose-Marie framför också att äldreförvaltningen har samverkan med
skolungdomar och yngre. När det gäller lokaler i övrigt kan äldreförvaltningens
träffpunkter hyras ut när förvaltningen inte använder dem. Tyvärr är lokalkostnaden för hög för att organisationer ska kunna hyra lokalerna.
Annett Haaf (S) framför att arbete pågår när det gäller hyra.
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Margareta Sutton (SPF) framför att det inte är så lätt med samverkan så länge
som varje förvaltning har sin egen budget.
HPR:
Ritva Virolainen informerar om att pensionärer i Göteborg får fria resor under vissa
tider.
9. Information från övriga nämnder
Socialnämnden
Petri Salonen (C), ordförande för socialnämnden, har bjudits in till dagens möte i
KPR för att ge svar på fråga om boende för flyktingar.
Petri Salonen (C) informerar kort om koalitionsledningen i Haninge som består av
socialdemokratiska partiet, centerpartiet och miljöpartiet. De tre kommunalråden i
koalitionsledningen är Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Annika
Hjerling (MP) och Petri Salonen (C).
Kommunfullmäktige har avtal med migrationsverket om att ta emot 98 personer.
Det var tidigare sagt att Haninge skulle ta emot 20 personer. Många av de personer
som tas emot blir kvar på anläggningar. Haninge har inte tidigare tagit emot någon
person. En bostadsplan måste tas fram och det samlade mottagandet måste bli
bättre. Till idag har kommunen tagit emot 20 personer (tre barnfamiljer).
Bostadsplan ska upp som ärende på socialnämndens möte i september.
Övergångsbostäder ska ordnas till både flyktingar och de människor i Haninge som
har levt utan boende. Ingen får långtidskontrakt utan de får kontrakt i två år.
Därefter ska alla ut i samhället snarast möjligt.
Det finns fyra verktyg för boende:
• Friställa lägenheter som kommunen äger
• Hyra in sig i byggnationer
• Köpa bostadsrätter
• Uppföra särskilda tillfälliga boenden.
Socialförvaltningen behöver ca 75–100 lägenheter.
Regeringen signalerar om en tvingande lagstiftning för kommuner att ta emot
flyktingar. Staten sätter till mer pengar. Mer information finns på kommunens
hemsida under Aktuellt om hur man kan hjälpa till. För ett bättre mottagande behövs
stöd av näringslivet och samhället.
Gösta Håxell (PRO) undrar om staten betalar köp av bostadsrätter. Petri Salonen (C)
ger besked att köp av bostadsrätt ses som en investering för kommunen och att
kommunen redan idag äger bostadsrätter. Det är ingen person som får en
bostadsrätt. Petri framför att socialtjänsten gör fina insatser.
Pia Lublin (FP) informerar om att äldreförvaltningen, socialförvaltningen samt kulturoch fritidsförvaltningen ser hur frågor hänger ihop och att samarbete är viktigt. Det är
bra att diskussion pågår.
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Margareta Sutton (SPF) undrar hur många flyktingar som kommunen räknar med att
ta emot. Petri Salonen (C) ger beskedet att kommunen ska ta emot 98 personer före
årsskiftet.
Pia Lublin (FP) ställer frågan hur flyktingungdomarna ska kunna komma in i kulturoch fritidsområdet. Petri Salonen (C) ger besked att det ska ske genom samarbete
med föreningsliv, näringsliv och kommunen.
Ewa Kardell ger exempel på vad var och en kan göra, till exempel ”Kompis Sverige”
som är något som informeras om på träffpunkterna. Rose-Marie Geijer deltar i grupp
som arbetar med frågan.
Margareta Sutton (SFP) undrar hur mycket personal som socialförvaltningen har i
arbete med flyktingmottagande. Petri Salonen (C) ger besked att en person arbetar
som flyktingsamordnare. Petri återkommer med ytterligare besked.
---------------Svar från Petri Salonen 21 september 2015
Frågan ställdes hur många som jobbade inom socialförvaltningen med flyktingfrågor.
Här är svaret:
1 flyktingsamordnare (kommunövergripande)
2 flyktingsekreterare som är organiserade inom försörjningsstöd men hjälper även till med
mottagningen av de 98 flyktingar som kommer enligt avtalet
5 socialsekreterare som jobbar med de ensamkommande barnen
Utöver det en administrativ assistent som på del av sin tid ser till att vi får in alla intäkter från
staten som rör flyktingarna.
Ovanstående finansieras av det statliga stödet för flyktingmottagandet. Nollsummespel.
----------------Evert Johansson (PRO) undrar vilken lösning som finns när det gäller att få tag på
arbeten till dem som kommer. Petri Salonen (C) ger besked att det ska ske med
bättre samverkan med näringslivet och genom att de som kommer får praktik och
studier i svenska.
Kultur- och fritidsnämnden
Pia Lublin (FP) ger information kring bidragsutredning; revisionen har gett uppdrag
om 0-taxa för barn och unga för att ge dem en frisk och utvecklande fritid.
Stadsbyggnadsnämnden
Gunnel Trelje (S) framför att det är mycket som pågår. Flera privata företag är på
gång att starta boende för äldre.
10. Återrapportering i ärenden
– P-platser för handikappade, Handen
Ewa Kardell läser upp svar från Vesa Tuomainen, kommunstyrelseförvaltningen,
mark och exploatering:
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” Idag
Det finns p-platser för handikappade framför Najaden samt vid vändplan Eskilsvägen/
Handenterminalen.
Framtiden.
Projektering av den allmänna platsmarken pågår och det kommer finnas
angöringsytor för färdtjänsten ody så att de kan hämta och lämna utefter hela
Handenterminalen.
Handikapp p-platser kommer det bli framför Najaden.
…men som sagt projektering pågår fortfarande.”
– Hjärtstartare i Haninge centrum
Gösta Håxell (PRO) har sökt centrumägarna till Haninge centrum per telefon, men
har inte fått kontakt med dem. Det finns ingen symbol för hjärtstartare och ingen
instruktion vid hjärtstartaren. KPR har skrivit flera brev till centrumägaren
angående denna fråga.
Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) framför att skylt finns vid hjärtstartare. Man kan
också ringa 112 direkt. Register finns för dem som kan hantera en hjärtstartare
och de som är i närheten får meddelande och kan hjälpa till. Polisen kan också
hantera en hjärtstartare.
11. Övriga frågor
Petri Salonen (C) tar upp:
Trafik
Haninge ska inte drabbas av nedskärningar i kollektivtrafiken. Kommunen kommer
att ha möte med Nobina.
Offentliga toaletter
Är offentliga toaletter något som har diskuterats i KPR undrar Petri. Ledamöter
från pensionärsföreningarna ger besked att frågan inte har tagits upp i KPR, men
att det är ett stort problem.
Frågor från Monica Nyholm
Monica Nyholm har ställt frågor per e-post till Annett Haaf och Ewa Kardell och vill
ha med dessa frågor på nästa möte i KPR.
Annett Haaf avslutar mötet och tackar alla deltagare.
Mötet avslutas kl 17.05.
Minnesanteckningar

Anita Kindberg
Nästa möte hålls den 17 december 2015 på Tallhöjden.

