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Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde 
onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden 
 
Närvarande:  

Annett Haaf (S) Äldrenämnden, ordförande 
Suzanne Kickan Enman (KD) Äldrenämnden  
Ulla-Britt Öhman (C) Kommunstyrelsen 
Ove Andersson (MP) Kommunstyrelsen 
Birgitta Ahlgren (MP) Kultur- och fritidsnämnden 
Gunnel Trelje (S) Stadsbyggnadsnämnden 
Kjell Larsson (M) Stadsbyggnadsnämnden 
Sven Erik Westermark PRO 
Gösta Håxell PRO 
Marianne Torstensson PRO 
Siv Nykvist PRO (ersätter Ove Nordström) 
Evert Johansson PRO 
Kerstin Larsson Selin PRO 
Elisabeth Lindmark SPF (ersätter Kristina Andersson) 
Kristina Löttiger-Carlsson SPF 
Monica Nyholm SPF 
Margareta Sutton SPF 
Jan Reiman SPF 
Ragnar Gustavsson SPF 
Pirkko Sinkkonen HPR 
Marja-Leena Sundström HPR 
Ewa Kardell Äldreförvaltningen 
Anita Kindberg Äldreförvaltningen 
Rose-Marie Geijer Äldreförvaltningen  
Torbjörn Hallén Äldreförvaltningen 
 
Meeri Wasberg (S) Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
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 2015-09-16 läggs till handlingarna. 
 
4. Ärenden från äldrenämnden 
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.  
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– Nya avgifter 2016 
Vissa avgifter kommer att höjas. 
 
– Ekonomi 
Budget är inte fastställd för 2016. Äldrenämndens underskott för 2015 är 
56,5 miljoner kronor. 
 
– Försöksverksamhet träffpunkt Västerhaninge 
En försöksverksamhet med öppen träffpunktsverksamhet påbörjas i 
Västerhaninge. Ett riktat stöd kommer att ges till SPF Runstenen och PRO 
Västerhaninge med syfte att bedriva en öppen träffpunktverksamhet två dagar  
per vecka under 2016. Äldrenämnden kommer att ge äldreförvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheter och förutsättningar för föreningar i Haninge att i högre grad 
kunna driva och ansvara för träffpunktverksamhet. 
 
5. Ärenden från äldreförvaltningen 
Förvaltningschef Ewa Kardell informerar. 
 
– Genomlysning/extern rapport 
Det är kommunstyrelsen som har beställt den genomlysning som har gjorts 
av äldreförvaltningen. Nu är resultatet av genomlysningen klart. Kommunstyrelsen 
kommer att remittera rapporten till äldrenämnden. Remissvar samt åtgärdsplan 
kommer att vara framtaget till februari 2016. 
 
– Matkasse (Matprojekt Lidköping) 
Äldreförvaltningen har fått ansökta medel från Vinnova och kommunens 
klimatmiljon till ett pilotprojekt med matkasse. Tjugo pensionärer kommer att få en 
förpreparerad matkasse. 
 
Ewa Kardell ger under denna punkt också besked att kommunen hade kunnat ge 
bättre svar på den enkät om mat som SPF Seniorerna centralt har sänt till 
kommunerna.  
 
Margareta Sutton påpekar att när avgiften för matlåda höjs från 40:- till 50:- blir 
matlådan dyrare än om man äter en måltid i en av de skolor som serverar 
pensionärslunch. Ewa Kardell håller med om att priset blir högre, men att leverans  
av matlåda ingår i priset för matlådan. 
 
6. Tematimme 
 
– Lägesrapport från Haninge äldreomsorg 
Ewa Kardell föreslår att hon vid dagens möte, som blir något kortare, ger en kort 
lägesrapport och att en längre lägesrapport lämnas vid nästa KPR. Vid det mötet 
kommer alla avdelningschefer att delta. De kommer att få fem minuter vardera för 
att informera om sin avdelning och därefter kommer de att bilda en panel. 
KPR:s ledamöter tycker att det låter som ett bra upplägg både för dagens möte 
och för nästa möte. 
 
Ewa Kardell går igenom: 
• De fyra spåren 
  Lagstyrd biståndsbedömning som ska vara rättssäker. 
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• Personal 
   
  Sjukfrånvaro 
  Förvaltningen arbetar sedan fem år tillsammans med Falcks företagshälsovård  
  aktivt med att få ner sjukfrånvaron. Idag har förvaltningen inga gamla rehab-  
  ärenden. Det är svårt att få ner korttidsfrånvaron. Under 2016 kommer de som  
  har mycket korttidsfrånvaro att djupintervjuas. Sjukfrånvaron är lägre i Haninge  
  än i Sverige som helhet.  
 
  Rekrytering av ny personal 
  Tack vare Haninges goda rykte har äldreförvaltningen idag goda möjligheter 
  att rekrytera ny personal. Men det märks att det börjar bli svårare att rekrytera  
  undersköterskor. I Haninge finns det språkstödjare som kan ta emot  
  personer som rätt nyligen har kommit till Sverige och ge dem introduktion i  
  vårdyrket och i svenska. All personal valideras. 
   
• Förebyggande 
  Ett socialt nätverk är en viktig del av livet. Det är cirka 99 % av alla tillfrågade  
  som uppger att de har ett socialt skyddsnät. 
 
• Hot och våld 
  Haninge ligger långt fram i arbetet med frågor kring hot och våld. 
 
• Ordinärt boende 
  Sedan 2009 har Haninge valfrihet i val av hemtjänstutförare. Det finns 30 – 35 
  godkända utförare och de utför tillsammans cirka 50 % av hemtjänstuppdragen. 
  De beslut som fattas är insatsstyrda, så pensionären har inte full valfrihet. 
  Äldreförvaltningen arbetar aktivt med valfrihet och med de genomförandeplaner  
  som tas fram i samarbete med pensionären. I Haninge håller man också på att  
  införa ÄBIC (Äldres behov i centrum, som Socialstyrelsen har tagit fram och där  
  Haninge har varit med i arbetet med att ta fram ÄBIC). 
 
• Kösituation 
  Den kösituation som råder 15 december 2015; 
  Åtta pensionärer till demensboende 
  Två par till parboende 
  Tolv pensionärer till somatiskt boende, vara två från annan kommun än Haninge 
  790 pensionärer står i kö till seniorbostad. 
  Två nya, privata vård- och omsorgsboenden med tillsammans 108 platser  
  kommer att öppnas i Haninge.  
 
  Margareta Sutton undrar om invånare i Haninge har företräde till plats.  
  Ewa Kardell ger besked att invånare i Haninge inte har företräde, lagen är inte 
  utformad på så sätt.  
 
  Margareta Sutton menar att den långa kön till seniorbostad ger en fingervisning  
  om att behovet är stort. Ewa Kardell framför att det är frivilligt för en kommun att     
  ha en seniorbostadskö. Möjlighet finns att försöka påverka byggande av  
  trygghetsboende. Haninge Bostäder bygger mindre bostäder också.  
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7. Utspel KPR 
 
– Det kontantlösa samhället 
   Annett Haaf skrev i oktober 2015 brev till berörda banker i Haninge. Hon har fått   
   svar från en bank, Swedbank (skriftligt material har sänts ut till KPR). 
   Annett Haaf har senare pratat med Handelsbanken och de har service för de  
   egna kunderna och genom Loomis box för övriga kunder. På fråga om vilket  
   Handelsbankskontor som erbjuder service för egna kunder ger Annett Haaf  
   besked att det gör kontoret i Haninge centrum. Vid samtal med SEB har SEB  
   informerat om att de har bankomat med både insättning och uttag av  
   sedlar. Det går bra att boka tid för myntinsättning om man är kund i banken.  
   Samtliga tillfrågade banker vill gärna ha en dialog med berörda.      
     
8. Information från pensionärsorganisationerna 
 
SPF:  
– Problem med kollektivtrafiken 
   Bussars och pendeltågs avgångstider passar inte ihop. 
   Det är dåligt med utrymmet för till exempel rollatorer vid nuvarande  
   Handenterminalens hållplatser. Hur blir det med buss 810? 
– Snubbelproblem i Haninge centrum 
   Den lilla kant som omgärdar ”grönområdena” i Haninge centrum förorsakar 
   att många snubblar på kanten. Ewa Kardell framför att hon har pratat med den 
   som är tillgänglighetsansvarig i kommunen och Ewa Kardell återkommer i frågan 
   vid nästa KPR. 
– Träffpunkter; försäkring för icke-medlemmar 
   Anita Kindberg har haft kontakt med försäkringsansvarig i kommunen. Återkommer 
   i frågan. 
– P-tillstånd för hemtjänstpersonal 
   Ewa Kardell har kontaktat stadsbyggnadsförvaltningen som ger besked att de inte 
   kan göra något då det är privat mark. Äldreförvaltningen ska titta på hur andra  
   kommuner har löst frågan. 
 
PRO:   
– Är det aktuellt med personalminskning på träffpunkter? 
   Rose-Marie Geijer informerar om att äldreförvaltningen har arbetat med  
   effektiviseringsförslag sedan maj 2015 och utifrån förslaget kommer en    
   medarbetare att arbeta på varje träffpunkt. Redan idag är en del av 
   träffpunkterna bemannade med en person och det går bra. Arbetssättet på  
   träffpunkterna  kommer att förändras och man bjuder in pensionärsföreningar  
   och enskilda pensionärer att delta i arbetet tillsammans med personal från  
   äldreförvaltningen. 
 
HPR: 
Det har varit ett mycket aktivt år även om lokalerna är för små. Det har varit stora 
problem med IT i lokalerna. 
 
9.  Information från övriga nämnder 
 

Kommunstyrelsen 
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande informerar. 
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Meeri Wasberg tackar för inbjudan till KPR och berättar att hon tidigare har deltagit i 
KPR. 
 
År 2015 har varit ett händelserikt år. 
 
Det byggs mycket i Haninge (Haningeterrassen, Vega och Västerhaninge).  
Tidigare har det funnits en pendeltågsstation i Vega och år 2019 får Haninge åter en 
pendeltågsstation där. Det kommer att byggas 3 500 nya bostäder i Vega och i 
Västerhaninge kommer 232 hyresrätter att byggas. Det är roligt att det finns ett så 
stort intresse av att bygga både hyresrätter och bostadsrätter i Haninge. 
 
Näringslivet är viktigt och i Albyberg är etapp 1 på gång. Det är många företag som 
växer och utvecklas i Haninge. Senare kommer etapp 2 att starta. I Albyberg kommer 
det också att finnas grönområden. 
 
Jordbro företagspark utvidgas. Jordbro företagspark är länets största och när 
Albyberg blir färdigt kommer Haninge att ha de två största företagsparkerna i länet. 
Det är stort tryck på att etablera sig i kommunen. Kommunledningen tycker att det är 
viktigt att de företag som etablerar sig ger många arbetstillfällen i kommunen.  
 
En sammanhållen näringslivsstrategi ska tas fram  med ”en väg in”. Det är bra med 
lotsning in i kommunen och samarbetet i kommunen fungerar bra. 
 
Kommunledningen vill utveckla Årsta slott. Årsta slott är en fantastisk tillgång för 
Haninge. Underlag för beslut om Årsta slott kommer att fattas i kommunstyrelsen i 
februari 2016. 
 
Det har varit bra med en genomlysning av äldrenämnden anser kommunledningen. 
Både äldrenämnden och socialnämnden har många utmaningar inför framtiden och 
äldrenämnden har ett fortsatt tufft uppdrag. Kommunfullmäktiges budget ska 
genomföras. I juni 2016 beslutas om budgeten för 2017. 
 
När det gäller flyktingsituationen blev behoven större i höstas och Migrationsverket 
bad Haninge att ställa upp med evakueringsplatser och det har kommunen gjort till 
och med 30 november 2015. Det är många volontärer som har deltagit och de har 
gjort ett bra arbete. En lokal, av de två som kommunen hade, har avvecklats. Idag är 
det färre volontärer som arbetar. Haninge har lovat att hålla evakueringsplatser till 31 
januari 2016. Kommunen har träffat tre överenskommelser angående flykting-
mottagning. Meeri Wasberg berättar om besök i två skolklasser där ensam-
kommande flyktingbarn går. 
 
Det finns flera skäl till att kommunen tittar på boendet i Haninge. Kommunen växer 
mycket och antalet invånare var 83 472 i oktober 2015. Det är en viktig fråga för 
kommunledningen att ta emot flyktingar. 
 
Annett Haaf tackar Meeri Wasberg och framför att det är roligt att KPR i år har 
gästats av både kommunstyrelsens ordförande och ytterligare ett kommunalråd. 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Gunnel Trelje informerar om att det är klart med äldreboende i Brandbergen och 
Jordbro och att ett boende planeras i Najaden. Hon kommer vid nästa möte i KPR 
informera om möte med Stockholms läns landsting. 
 

10. Återrapportering i ärenden 
Inget att återrapportera. 
 

11. Övriga frågor 
 
Mötesdatum 2016 
Möten hålls 10 februari, 25 maj, 8 september och 14 december. 
 
Program kultur- och fritidsförvaltningen 
Annett Haaf informerar kort om det program från kultur- och fritidsförvaltningen 
som bifogades kallelse till dagens möte. 
 
Tack! 
Gösta Håxell kommer inte längre att delta i KPR från 2016 och avtackas för sitt 
långa engagemang (11 år) och allt han har bidraget med, bland annat att föra olika 
frågor framåt. 
 
Gösta Håxell framför sitt tack och att han har tyckt att det har varit trevligt att vara 
med i KPR. Han har gjort ”reklam” för KPR i Haninge inom PRO och tycker att det 
är bra att Haninge har skapat en äldreförvaltning/nämnd. Haninge är en 
föregångare i olika frågor, man har till exempel delat ut broddar gratis, har 
fixartjänst och kan erbjuda pensionärsluncher i skolor. Gösta har känt mycket för 
äldrefrågor. 
 
Pensionärsorganisationerna tackar ordförande, förvaltningschef och sekreterare 
för gott samarbete. De tackar också varandra för ett bra samarbete. 
 
Annett Haaf avslutar dagens möte med att hon är stolt över KPR och tackar för 
året som har varit. 
 
Mötet avslutas kl 16.30. 
 
Minnesanteckningar 

 
Anita Kindberg 
               
Nästa möte hålls den 10 februari 2016 i kommunhuset. 


