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Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde
onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset
Närvarande:
Annett Haaf (S)
Ulla-Britt Öhman (C)
Pia Lublin (L)
Gunnel Trelje (S)
Kjell Larsson (M)
Sven Erik Westermark
Ulla Jonsson
Evert Johansson
Ove Nordström
Kerstin Larsson Selin
Kristina Löttiger-Carlsson
Birgitta Brynnel
Lennart Jansson
Pirkko Sinkkonen
Ritva Virolainen
Ewa Kardell
Anita Kindberg
Yvonne Elo Rydén

Äldrenämnden, ordförande
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF (ersätter Ragnar Gustavsson)
HPR
HPR
Äldreförvaltningen
Äldreförvaltningen
Äldreförvaltningen

Kai Nurmi
Peter Sielck

Stadsbyggnadsförvaltningen, punkt 1 och 2
Stadsbyggnadsförvaltningen, punkt 1 och 2

1. Upprop
Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
6. Tematimme
Snöröjning
Kai Nurmi, vägmästare och Peter Sielck, driftansvarig informerar.
PowerPoint-presentation bifogas minnesanteckningarna.
När det gäller snöröjningsresurser har man också en sopsaltare som används från
Handen till Tungelsta. Den gör att cyklister och de med rollatorer kan ta sig fram
på ett bra och säkert sätt. Nästa säsong kommer man att fortsätta med sopsaltare
även norrut. Förhoppningsvis kommer Gudöbroleden att sopsaltas av vägverket.
Vid blötsnö och kallt väder försöker de snöröja även vid mindre snömängd än den
som anges i presentationen.
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Det kan dröja innan parkeringar åtgärdas.
Telefon 08-606 88 00 är bemannad dygnet runt.
Peter Sielck informerar om att kommunen 2015 erbjöd medborgarna att hämta
sand och salt på Anläggarvägen. De ”bjöd” också på hink/ar att ta sand och salt i.
Initiativet har varit mycket uppskattat.
Yvonne Elo Rydén, avdelningschef för ordinärt boende (hemtjänst och daglig
verksamhet) berättar om det omfattande snöovädret 5 december 2012.
Vid sådana tillfällen prioriteras kunder efter vilket behov de har. Anhöriga till de
kunder som bor otillgängligt kontaktas. Yvonne Elo Rydén har träffar med polis,
räddningstjänst, socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunens
säkerhetstrateg för att diskutera hur man på bästa sätt kan utföra det arbete som
måste göras även vid till exempel snöoväder.
Yvonne Elo Rydén har också kontakt med Margaretha Picano på enheten för
kommunikation och marknadsföring angående information på hemsida och
intranät (för personalen) vid extraordinära tillfällen.
Kai Nurmi informerar om att stadsbyggnadsförvaltningen har sex stycken 4hjulsdrivna bilar som kan vara till hjälp vid extrema situationer.
Ulla-Britt Öhman undrar om stadsbyggnadsförvaltningen sköter hela Vega och var
man tippar snön. Kai Nurmi ger besked att de kommer att ha ansvaret för Vega
när alla besiktningar av området är gjorda. Peter Sielck framför att avdelningen har
växt med fyra egna enheter och fem inhyrda enheter under de senaste tre åren.
Snön tippar man i nuläget på Norrby gärde, men man kommer framöver att få titta
på nya områden att tippa snön.
Kristina Löttiger-Carlsson framför att snöröjningen har fått många positiva
omdömen från personer som hon har haft kontakt med.
Peter Sielck ger besked att det alltid går att sända enheten e-post vid problem.
De är till för medborgarna och hjälper till.
Annett Haaf tackar Kai Nurmi och Peter Sielck för en givande information.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från möte i KPR 2015-12-17 läggs till handlingarna.
4. Ärenden från äldrenämnden
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.
– Ändring av mötestider
Äldrenämnden håller från 2016 fler möten under dagtid.
– Hemtjänst under 65 år
Gemensam utredning för socialförvaltningen och äldreförvaltningen gällande
fördelning av hemtjänst för dem som är under 65 år.
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– Höjning avgift 2016
Avgiften för insatsen ”ledsagning” kommer att höjas.
5. Ärenden från äldreförvaltningen
Förvaltningschef Ewa Kardell informerar.
– Framtidsgrupper
För två och ett halvt år sedan startade äldreförvaltningen en ny form av
medborgardialog = framtidsgrupp. Från och med 2016 är det två framtidsgrupper
med 16 deltagare per grupp. I grupperna ingår även deltagare från den tidigare
framtidsgruppen. Varje grupp kommer att ha två handläggare. Deltagarna
förbinder sig att delta i Framtidsgrupperna under två år. Äldreförvaltningen har lärt
sig att använda Framtidsgruppens (nu Framtidsgruppernas) kompetens i många
olika sammanhang, som exempel att ta fram Äldreplan. Det är också viktigt att
gruppernas förväntanskap inte byggs upp för mycket. Deltagarna i grupperna
företräder ingen organisation.
Basutbildningen för grupperna är nu klar. En grupp kommer att arbeta med
förebyggande och social infrastruktur och en grupp kommer att arbeta med vård
och omsorg samt biståndshandläggning. De två grupperna kommer att träffas var
för sig. Samtliga deltagare har fått i uppdrag att besöka alla träffpunkter och ha
med sig olika frågeställningar vid besöken. Framtidsgrupperna får också ett nytt
uppdrag vid varje möte.
Framtidsgrupperna är ett framtidskoncept med den här konstellationen.
En utvärdering görs av de 10 olika medborgardialoger som kommunen har och
Framtidsgruppen är en av de 10 medborgardialogerna som kommer att
utvärderas.
Ulla-Britt Öhman (C) undrar hur åldersfördelningen är i grupperna. Ewa Kardell ger
besked att deltagarna är i åldern 63 – 86 år. Ulla-Britt Öhman (C) framför att det
vore intressant att höra hur 50-åringarna vill ha det när de blir äldre. Ewa Kardell
framför att det är en utmärkt idé och att man framöver kanske ska titta mer på den
åldersgruppen.
– Årsredovisning med mera
Årsredovisning för 2015 har tagits fram samtidigt som arbete med budget inför
2017 pågår. Spännvidden av uppdrag är stor.
6. Tematimme
Tematimme med information om snöröjning togs direkt efter punkt 2.
7. Utspel KPR
Inget utspel har gjorts.
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8. Information från pensionärsorganisationerna
SPF:
– Politiker starta projekt för seniorboende där representanter från
pensionärsföreningar ingår i projektgrupp.
Kristina Löttiger-Carlsson informerar om att det är flera personer i föreningen som
önskar ett mellanboende, de vill inte vara så ensamma. Konferenser har hållits där
man har framhållit behovet av bostäder för äldre och boutredning har gjorts om
bostäder att bo kvar i. Kristina Löttiger-Carlsson undrar om Haninge har fått
boutredningen på remiss. Ewa Kardell ger besked att kommunen inte har fått den
på remiss.
Kristina Löttiger-Carlsson framför att kommunen ska lägga fram en boendeplan och
hur viktigt det är att fokusera på gemenskap, trygghet och social samvaro.
Hon framför också att möjligheterna att flytta måste bli bättre till exempel när
det gäller skatt vid försäljning av hus. Annett Haaf (S) menar att var och en också
har ett eget ansvar för sitt boende.
Annett Haaf (S) har idag haft möte med socialnämndens ordförande och vid mötet
togs frågan om ett eventuellt gemensamt seminarium i höst upp. Temat för
seminariet ska vara tillgängliga bostäder. Annett Haaf (S) försöker påverka
Haninge Bostäder och andra aktörer kring bostadsfrågan. Kristina Löttiger-Carlsson
framför att Åsa Regnér har lovat pengar för 2016 och att det finns möjlighet att söka
medel.
Gunnel Trelje (S) framför att frågan om seniorboende/mellanboende har varit
uppe i stadsbyggnadsnämnden.
Annett Haaf (S) och Gunnel Trelje (S) tar med sig frågan kring seniorboende/
mellanboende.
Ewa Kardell ger besked att äldreförvaltningen arbetar med bostadsfrågan.
Många olika boendeformer behövs. Det är viktigt att tänka på tillgänglighet i
det ordinarie bostadsbyggandet, även om vissa kategoriboenden kan behövas.
– Hur är de äldres säkerhet?
Kristina Löttiger-Carlsson undrar om någon person på äldreförvaltningen är utsedd
att ha säkerhetsansvaret. Ewa Kardell ger besked att säkerhetsarbetet utgår från
äldrenämndens mål och från kommunfullmäktiges mål för trygghet och hälsa.
Säkerhetsarbete kan vara många olika frågor, till exempel hot och våld, fall/
fallprevention, förebyggande hembesök, brand och bostadsanpassning.
Äldreförvaltningen arbetar brett med säkerhetsfrågor och då går det inte att lägga
hela uppgiften på en enskild person utan det är flera personer som är utsedda till
att arbeta med olika säkerhetsfrågor. Säkerhet är till stor del ett förebyggande
arbete.
Kommunen har en säkerhetsstrateg och äldreförvaltningen har medarbetare som
ingår i en arbetsgrupp som leds av säkerhetsstrategen. När det gäller hot och våld
samarbetar socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Annett Haaf inflikar att
stadsbyggnadsförvaltningen också arbetar med trygghetsfrågor.
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Frågor angående grundbidrag och försäkringar har SPF redan fått svar på.
– Tider för Äldreforum
Kristina Löttiger-Carlsson undrar om tider för Äldreforum är bestämda.
Annett Haaf framför att möte med SL har skjutits upp eftersom den person från SL
som ska delta är nyrekryterad och behöver mer tid för att kunna ge svar på de
frågor som kommer att ställas. I september kommer handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet att ha ett gemensamt möte där trafikfrågor kommer att
tas upp.
PRO:
– Kontanthantering
Evert Johansson framför att utspel har skett via kommunala pensionärsrådet och
att man försöker att påverka bankerna, arbete pågår.
– Caféet i Brandbergens seniorcentrum
Ulla Jonsson undrar vilka som kommer att driva caféet i Brandbergens seniorcentrum när Stadsmission slutar att driva det. Ewa Kardell framför att det
eventuellt kan bli ett glapp, men att förhandlingar pågår med det företag som
driver restaurangen på Tallhöjden. Stadsmissionen kan tyvärr inte fortsätta
sin verksamhet i Brandbergen eftersom de inte har fått någon arbetskraft från
Arbetsförmedlingen.
– Träffpunkter hos PRO och SPF
Evert Johansson informerar om att PRO och SPF har satt i gång sina träffpunkter i närområdet. De har träffpunktsverksamhet en dag/vecka. Än så länge
har de inte haft så många besök. De som kommer till träffpunktsverksamheten
är försäkrade via kommunen.
Annett Haaf framför att information om träffpunkterna i närområdet har stått på
kommunens sida i Mitt i Haninge. Vi får också själva sprida informationen om att
den här verksamheten finns.
HPR:
Pirkko Sinkkonen framför att verksamheten är i full gång:
9. Information från övriga nämnder
Stadsbyggnadsnämnden
Gunnel Trelje (S) informerar om inga beslut är fattade ännu när det gäller
äldreboende i Brandbergen och Jordbro.
Kjell Larsson (M) ger besked att det är mycket som händer på stadsbyggnadsförvaltningen. Pensionärsorganisationerna har fått ut samrådshandlingar och ges
möjlighet att yttra sig.
Kultur- och fritidsnämnden
Pia Lublin (L) framför att det är mycket som sker på kultur- och fritidsförvaltningen.
Haninge håller biblioteken öppna och Kulturhuset erbjuder olika aktiviteter. Hon
framför också att lyktorna som har satts upp i träden vid Kulturhuset och Eskilsparken
är fina.
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Annett Haaf ger besked att mycket information om kulturen i Haninge gick ut
tillsammans med de senaste minnesanteckningarna.
10. Återrapportering i ärenden
– Snubbelrisk i Haninge C
Diskussion pågår med centrumägaren. Ewa Kardell återkommer när besked finns.
– P-tillstånd för hemtjänstpersonal
Ewa Kardell ger besked att hemtjänstpersonalen inte har fått p-tillstånd. Yvonne
Elo Rydén framför att hemtjänsten får be om tillstånd från olika bostadsrättsföreningar. ”P-nissar” och ”P-lisor” försöker att visa hänsyn till hemtjänstpersonalen.
11. Övriga frågor
Information från möte med Stockholms läns landsting
Gunnel Trelje (S) lovade vid föregående möte att informera om möte med
Stockholms läns landsting 20 november 2015. Minnesanteckningarna från det
mötet har tidigare sänts ut, men bifogas även dagens minnesanteckningar.
Nästa möte med Stockholms läns landsting hålls 22 april 2016.
Efter rapportering kommer en del frågor upp och information lämnas:
• Det kommer inte att bli några äldrevårdscentraler, men de vårdcentraler som vill
öppna äldremottagning kan ansöka om att få göra det.
• Det vore bra om man vid telefonkontakt med vårdcentral fick prata med sjukvårdspersonal direkt och inte behöver vänta på att bli uppringd.
• 1177 ger bra hjälp vid samtal och har en bra hemsida.
• Ring 1177 om behov finns av jourhavande läkarbil (endast kvällstid och helger)
• Birgitta Brynell (SPF) informerar om föreläsning av Gunilla Schultzén angående
eHälsa hos SPF, Albatrossvägen 76, 22 mars kl 13.30. Den som önskar delta
kontaktar SPF Vendelsö-Brandbergen för att höra om platser finns kvar.
Träffpunktslokal på Muskö
Kerstin Larsson Selin (PRO) undrar när det blir klart med lokal för träffpunkt på
Muskö. Ewa Kardell framför att förvaltningen arbetar med detta och att frågan om
lokal förhoppningsvis kan vara klar till hösten 2016.
Annett Haaf tackar för dagens möte.
Mötet avslutas kl cirka 16.30.
Minnesanteckningar

Anita Kindberg
Nästa möte hålls 25 maj, kl 15.00 i Brandbergens seniorcentrum.
Äldrenämnd hålls samma dag kl 17.30 i samma lokal.

Snöröjning i Haninge kommun

Snöröjningsresurser
35 enheter totalt
• 3 saltbilar (bussvägnätet i första hand)
• 18 större maskiner (villaområden)
• 14 mindre maskiner (gång-och
cykelvägnät , trottoarer, mm)
• 5 handskottarenheter ( trappor,
tågväxlar, mm)

När börjar vi?
• 3–5 cm (bussvägnät samt GC-vägar)
• Akut på frysning (underkylt regn)
• 5–10 cm (villaområden)
• Ingen exakt tumregel

Åtgärdstider
• Buss vägnät, gång- och cykelvägar 5–8 timmar
• Villakvarter mm 8–12 timmar

Hur mycket sköter vi
• 25 mil väg
• 17 mil gång ytor
• 12 mil gång och cykelvägar
• 62 konstbyggnader (broar tunnlar)

Dom vanligaste synpunkterna
• Plogvallar
• Snön plogad åt fel håll
• Det är halt

08-606 88 00
• Peter.sielck@haninge .se (för synpunkter som inte är akuta)
• Direktnummer till snöberedskapen
• Bemannad dygnet runt

