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Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde 
onsdagen den 25 maj 2016, Brandbergens seniorcentrum 
 
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 
Evert Johansson PRO  
Gunvor Kyller PRO 
Kerstin Larsson Selin PRO 
Ove Nordström PRO 
Sven-Erik Westermark PRO 
Ulla Jonsson PRO 
Birgitta Brynnel SPF 
Eddie Wiberg SPF 
Elisabeth Lindmark SPF (ersätter Kristina Löttiger-Carlsson) 
Eyvind Näslund SPF  
Margareta Sutton SPF 
Monica Nyholm SPF 
Pirkko Sinkkonen HPR 
Ritva Virolainen HPR 
Ewa Kardell Äldreförvaltningen 
Anita Kindberg Äldreförvaltningen 
Maria Bertilsson Äldreförvaltningen 
Marita Ölmheden Äldreförvaltningen 
Marzieh Etaati Äldreförvaltningen 
Rose-Marie Geijer Äldreförvaltningen 
Yvonne Elo Rydén Äldreförvaltningen  
 
 
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 2016-02-10 läggs till handlingarna. 
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4. Ärenden från äldrenämnden 
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.  
 
– Budget 
På kommunfullmäktiges möte i april utökades äldrenämndens ram med 39,8 
miljoner kronor för 2016. En genomlysning av äldreomsorgen är gjord och flera 
beslut om åtgärder är fattade. 
 
– Hemtjänst under 65 år 
Från 1 maj 2016 kommer socialnämnden/socialförvaltningen att utreda och fatta 
beslut om hemtjänst för de personer som är under 65 år, men det är äldre-
nämnden/äldreförvaltningen som kommer att utföra hemtjänsten även för denna 
åldersgrupp. 
 
– Träffpunkt Muskö 
Pensionärsföreningen på Muskö kommer att få ett driftsbidrag på 75 000:- för att 
bedriva verksamhet. 
 
- Gemensamt möte 8 september 
Det kommunala handikapprådet (KHR) och det kommunala pensionärsrådet (KPR) 
kommer att hålla ett gemensamt möte 8 september kl 16.00 under en timme. Mötet 
hålls i Skärgårdssalen, kommunhuset. Efter det gemensamma mötet kommer KPR 
att hålla ordinarie möte kl 17.00 – 19.00 och sitter då kvar i Skärgårdssalen. På det 
gemensamma mötet kommer temat att vara tillgänglighet. 
Till mötet om tillgänglighet är Ditte Kahlström Jansson från SL inbjuden.  
Från kommunen kommer Kristin Bergström och Kent Lindgren att delta. 
 
Margareta Sutton (SPF) undrar om de vidtagna åtgärderna är något som påverkar 
pensionärsorganisationerna. 
 
Ewa Kardell ger besked att vidtagna åtgärder i princip inte påverkar pensionärerna. 
Effektiviseringar är i princip införda. Handlingsplaner handlar om utredningar och nytt 
resursfördelningssystem. Dagverksamheten ska utredas. De pensionärer som är på 
dagverksamheter betalar inte resor till och från dagverksamheten. Det förebyggande 
arbetet med dagverksamhet kan göra att man som pensionär kan bo kvar hemma 
längre. 
 
När det gäller utredning om korttidsboende så används korttidsboende ofta för att  
se om pensionär kan flytta hem i stället för att behöva flytta in på vård- och 
omsorgsboende. Det är viktigt att rätt beslut fattas i rätt tid och för rätt person. 
 
Ewa Kardell framför att KPR framöver kommer att få se resultatet av de utredningar 
som har gjorts. 
 
5. Ärenden från äldreförvaltningen 
Förvaltningschef Ewa Kardell informerar. 
 
– Vård och omsorgscollege 
En nationell certifieringssammanslutning finns. Stockholms län har en regional 
styrgrupp där Ewa Kardell ingår. Den regionala styrgruppen har funnits länge, men 
tidigare ingick inte Haninge, Solna och Sollentuna som nu ingår. Botkyrka har 
också kommit med. I den lokala styrgruppen ingår Yvonne Elo Rydén.  
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Certifiering och samverkan mellan arbetsgivare och skola är viktig och inför 
framtiden måste arbetet som vårdbiträde och undersköterska lyftas till att vara 
attraktiva arbeten. I dag är det många som söker sig till vård och omsorgscollege 
och många av dem söker sig till Haninges vård och omsorgscollege.  
Fredrika Bremer är certifierat. Eventuellt kommer ytterligare vård och omsorgslinjer 
startas. 
 
Äldreförvaltningen tar emot många praktikanter och har krav enligt Kravmärkt 
Yrkesroll. Det är ett fantastiskt resultat i Haninge och det ser förhoppningsfullt ut 
inför framtiden. 
 
– Framtidsgrupper 
Det finns nu två framtidsgrupper och de arbetar utifrån två olika spår. Den ena 
framtidsgruppen arbetar med social infrastruktur och förebyggande arbete och den 
andra gruppen arbetar med biståndshandläggning samt vård och omsorg. 
 
I den utredning om medborgardialog som har gjorts i Haninge kommun hamnar 
framtidsgrupperna högt på skalan. I en framtidsgrupp representerar man bara sig 
själv och inte någon organisation eller något parti. Deltagarna i framtidsgrupperna 
får grundutbildning i äldreomsorg för att kunna ge bra synpunkter på omsorgen. 
Det kan eventuellt bli möjligt att framtidsgrupperna får konkreta projekt att arbeta 
med och som man kan få pengar till. 
 
– Nyckeltalsarbete 
Många nyckeltal bir allt viktigare. På äldreförvaltningen ägnar vi oss i första hand 
åt den jämförelse som Socialstyrelsen tar fram. Den hette tidigare ”Öppna 
jämförelser”. Ewa Kardell och äldreförvaltningens avdelningschefer kommer att 
titta på de nyckeltal som är viktigast för pensionärerna och se vad som kan göras 
för att få en ännu bättre verksamhet. När det gäller kontinuitet ligger Haninge på 
12 plats av 213 kommuners resultat. Det finns också nyckeltal där Haninge ligger 
sämre. 
 
Ewa återkommer längre fram om vilka nyckeltal som äldreförvaltningen kommer 
att arbeta särskilt med under 2016. Under 2017 kommer äldreförvaltningen att 
arbeta med andra nyckeltal än de som tas upp 2016. 
 
Monica Nyholm (SPF) undrar hur kommunen ligger till på några andra områden. 
Ewa Kardell ger följande information: Hemtjänst - 71:a plats, inflytande och 
tillräckligt med tid – 36:e plats, 10 eller fler läkemedel i hemtjänst – 207 plats. 
När det gäller läkemedel är äldreförvaltningen länken men det är inte 
äldreförvaltningen som skriver ut läkemedel. Läkemedelsgenomgångar görs. 
Frågan om läkemedel är en av de frågor som Nestor har arbetat med. 
Sjukhälsotalet är högt i Haninge och det gäller inte bara de äldre i kommunen. 
Brytpunktssamtal (samtal som hålls inför anhörigs död) – 71:a plats. 
 
Margareta Sutton (SPF) framför att några i SPF, som är anhöriga till boende på 
vård- och omsorgsboende, säger att mer läkemedel ges under sommaren för att 
de boende ska vara lugnare. Ewa Kardell informerar om att läkemedel och 
dosering ytterst är en läkarfråga. När det gäller personalsituationen på vård- och 
omsorgsboende är regeln att hälften av personalen ska vara ordinarie personal. 
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De vikarier som arbetar under sommaren får en bra introduktion och de 
delegeringar som ges är bra. Hon tror inte att situationen för de boende är sämre 
under sommaren. Ewa vill gärna ha information från pensionärsorganisationerna 
om eventuella incidenter. 
 
- Fördjupad revision 
Hela verksamheten revideras en gång per år och en fördjupad revision beställs varje 
år för vissa frågor. I år är det sjukfrånvaro, att söka statliga bidrag och EU-bidrag 
samt träffsäkerhet i prognoser som kommer att revideras djupare. 
 
6. Tematimme 
Lägesrapport från Haninge äldreomsorg, avdelningschefer äldreförvaltningen. 
 
– Beställaravdelningen (Maria Bertilsson, avdelningschef) 
Mycket av det arbete som sker inom äldreförvaltningen börjar på beställar-
avdelningen genom att det är på beställaravdelningen som medborgaren söker 
insatser. På beställarenheten arbetar 17 biståndshandläggare. 
Biståndshandläggarna är uppdelade på tre områdesindelade team; 
Brandbergen/Vendelsö, Handen/Tungelsta, Österhaninge samt öarna inklusive 
Dalarö, Jordbro/Västerhaninge. Uppdelningen är gjord för att ge en större tydlighet. 
Mer information finns på kommunens hemsida.                        
 
Äldreförvaltningen har till socialförvaltningen lämnat över ca 150 ärenden gällande 
personer under 65 år. Äldreförvaltningen har från socialförvaltningen fått över 
ansvaret för de som är över 65 år och har psykiska funktionshinder eller är 
missbrukare. Socialförvaltningen kommer att hjälpa äldreförvaltningen med de 
kompetensinsatser som behövs. 
 
ÄBIC, numera IBIC (Individens Behov I Centrum). Arbete sker nu i projektform men 
äldreförvaltningen kommer att arbeta med det. Mer information framöver. 
 
Inom beställaravdelningen arbetar handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst och 
de utreder färdtjänst och riksfärdtjänst för Haninges medborgare i alla åldrar. 
Det ska vara enkelt för medborgarna att söka färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Inom avdelningen arbetar också avgiftshandläggare och handläggare för 
bostadsanpassningsbidrag. Riksdagen har nyligen fattat beslut om höjt avgiftstak och 
äldreförvaltningen har sänt ut brev om höjningen till kunder. Avgiftstaket höjs från 
1 700:- till 1 990:-. Det är många som inte betalar maxtaxa och de kommer inte att 
beröras.  
 
På bemanningscentrum (BC) rekryteras alla sommarvikarier till äldreförvaltningen. 
370 personer har intervjuats utifrån Kravmärkt Yrkesroll. Av de 370 personerna är det 
215 som har blivit godkända enligt äldreförvaltningens sätt att rekrytera. 
 
Ove Nordström (PRO) ställer fråga om biståndshandläggare för Dalarö.  
Maria Bertilsson ger besked att Monica Öhnander och Tanja Pitkänen är bistånds-
handläggare för bland annat Dalarö.  
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Ulla-Britt Öhman (C) undrar om det finns prognos för ökat behov av hemtjänst under 
sommaren. Maria Bertilsson ger besked att det ser ut som det brukar än så länge och 
att för dem som kommer från andra kommuner eller stadsdelar i Stockholms stad 
gäller att deras hemkommun/hemstadsdel sänder beställning till Haninge kommuns 
beställaravdelning. 
 
– Förebyggande avdelningen (Rose-Marie Geijer, avdelningschef) 
Varför har man ett förebyggande arbete? Jo, för att skapa trygghet och underlätta i 
vardagen. På förebyggande avdelningen är cirka 55 personer anställda. De flesta av 
dem arbetar inom stödgruppen/nattpatrullen. 
 
Träffpunkterna är geografiskt utspridda i alla kommundelar. På träffpunkterna kan 
man få social gemenskap, ha ett mål att komma till och vara med på aktiviteter. 
Aktiviteterna kan se olika ut på träffpunkterna beroende på vad de som kommer till 
träffpunkterna vill ha för aktiviteter och beroende på hur lokalen ser ut. 
Husmöten hålls och det finns husvärdar. Stadsmissionen drev tidigare cafédelen på 
Brandbergens seniorcentrum, men de har avslutat sin verksamhet där. Till hösten 
kommer Café Matlådan att ta över driften av caféet.  
 
Uppsökande verksamhet har tidigare sökt upp dem som har fyllt 75, 80 och 85 år. 
Från och med i år söker man upp dem som har fyllt 80 och 85 år. Anledningen att 
man inte längre söker upp 75-åringar är att de har blivit allt friskare och mer aktiva. 
75-åringar kommer i stället att bjudas in till informationsmöte på en träffpunkt.  
Informationsmötet ger också möjlighet att visa upp en träffpunkt.  
 
Stödgruppen arbetar med avlösning för anhöriga som vårdar en äldre närstående. 
De erbjuder också stödsamtal och anordnar cirklar. 
 
Äldreförvaltningen kan ge anhöriganställning i vissa fall i stället för hemtjänst. 
Det finns ca 70 – 75 anhöriganställda på äldreförvaltningen. 
 
Trygghetslarm kan hyras för 200:-/månad om man inte har trygghetslarm via 
biståndsbeslut. Trygghetslarmet är inte ett akutlarm 
 
Väntjänsten är en volontärförening som uppdragstagare kan kontakta. 
Äldreförvaltningen har en anställd på Väntjänsten. 
 
Kön till seniorboende är lång. Kommunen har seniorboende på Parkvägen, 
Tallhöjden, Folkparken och Poseidons torg (genom Wallenstams). 
 
Syn- och hörselinstruktör finns. Datum, tid och plats annonseras i kommunens 
annons i Mitt i Haninge. Hörselinstruktören kan, avgiftsfritt, hjälpa till med att felsöka 
och rengöra hörapparat men hörselinstruktören ersätter inte hörcentralen. 
 
Fixarservice arbetar, avgiftsfritt, fallförebyggande. 
 
Hälsoinspiratören anordnar hälsocirklar. 
 
Evert Johansson (PRO) undrar om hörselinstruktören kan komma till föreningsmöte. 
Svar: JA. 
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Margareta Sutton (SPF) undrar hur mycket man arbetar med att utöka senior-
boende. Rose-Marie Geijer framför att äldreförvaltningen inte äger frågan själva men 
fungerar som språkrör för pensionärerna. Boendet är också en individuell 
angelägenhet.  
 
Ewa Kardell inflikar att seniorboende är viktigt och att kommunstyrelseförvaltningen 
tillsammans med äldreförvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att titta på det. 
Det byggs mycket och det är viktigt att det som byggs passar alla kategorier. 
Mindre lägenheter med rimliga hyror behövs. När det gällde lägenheter via 
Wallenstam kunde äldreförvaltningen ha fått hyra fler lägenheter men de var för dyra. 
 
Gunnel Trelje (S) framför att man på stadsbyggnadsnämnden ofta har frågan kring 
seniorboende uppe och att man önskar att seniorboende blandas in i annat boende. 
 
– Ordinärt boende, ORDBO (Yvonne Elo Rydén, avdelningschef) 
I ordinärt boende ingår hemtjänst och daglig verksamhet. Att få hemtjänst eller få gå 
på daglig verksamhet ger möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem och följer kvar-
boendeprincipen. Ordinärt boendes kunder är från 18 år och äldre. Kunder kan vara 
ensamstående eller en hel familj och kunderna kommer från olika kulturer. 
 
Daglig verksamhet har drygt 200 kunder och andelen kunder i hemtjänst är ca 600. 
Den kommunala hemtjänsten har ungefär halva delen av hemtjänstkunderna och den 
andra halvan har hemtjänst via LOV-entreprenörer. Sedan 2009 kan man som kund 
välja kommunal hemtjänst eller hemtjänst genom de LOV-entreprenörer som finns i 
Haninge.  
 
Den kommunala hemtjänsten är uppdelad i tre områden; Brandbergen/Vendelsö, 
Handen och Västerhaninge/kommunens södra del. Hemtjänstpersonalen täcker upp 
cirka 15 – 20 olika språk. De gör ungefär 1 500 besök om dagen vilket kräver mycket 
logistik, arbetstiden är kl 07.00 – 22.00. Efter kl 22.00 är det nattgruppen 
(förebyggande avdelningen) som arbetar. Det går att få hemtjänst dygnet runt.   
Kund måste ansöka om att få biståndsbeslut och hemtjänst. Beställning av 
hemtjänsten kan se ut på olika sätt och kunden kan få hjälp med många olika saker.  
 
Antalet anställda på hemtjänsten är cirka 150 tillsvidareanställda. Vikarier kan köpas 
genom bemanningscentrum (BC). På enheterna finns det två samordnare per enhet. 
Samordnarna har ett datasystem som de arbetare i. De har deltagit i en nationell 
konferens och fick då berätta om hur de lärt sig det systemet och hur de arbetar med 
logistik etcetera. 
 
Dagverksamhet är uppdelad på social verksamhet där kund får möjlighet att umgås 
och till exempel äta tillsammans och med demensinriktning. Dagverksamheten kan 
också ge avlösning för vårdande anhörig. Arbetet på dagverksamheten är 
individbaserad. Alla ska bemötas med respekt och värdighet. 
 
Annett Haaf (S) inflikar att kontinuiteten är bra på hemtjänsten. Suzanne Kickan 
Enman (KD) framför att verksamheten har förbättrats från 2014 till 2015. 
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- Vård- och omsorgsboende, VÅBO (Marzieh Etaati, avdelningschef) 
Kommunen har fem moderna, fina och nyrenoverade vård- och omsorgsboenden 
(särskilda boenden). Alla larm är bytta på de fem boendena. På VÅBO erbjuder man 
också växelboende som avlastning för de anhöriga som vårdar närstående i hemmet. 
Växelboende innebär att man bor två veckor hemma och två veckor på ett VÅBO. 
Det finns VÅBO med demensinriktning och VÅBO där de bor som har somatiska 
sjukdomar. Det finns också några parboenden med lite större lägenheter. 
 
Inom VÅBO arbetar nio enhetschefer. På enheterna har man ledningsgrupper där 
också hälso- och sjukvårdspersonal ingår i ledningsgrupperna. 
 
Köket på Hagagården, Vårt kök, lagar mat och skickar till de olika vård- och 
omsorgsboendena två gånger per dag. Det finns två rätter att välja på både till lunch 
och middag. Dagverksamheterna får också sin mat från Vårt kök på Hagagården.   
 
En genomförandeplan görs cirka 14 dagar efter det att pensionären har flyttat in på 
VÅBO. I genomförandeplanen ska information skrivas in hur pensionären vill ha det. 
Inom VÅBO tänker man redan på IBIC (Individens Behov I Centrum) och gör det i allt 
högre grad. Inom VÅBO tittar man på olika nyckeltal, till exempel utevistelse. 
Ett nätverk är bildat med Stockholms stad. De aktiviteter som erbjuds de boende är 
mycket skiftande. De pensionärer som idag flyttar in på VÅBO är mycket sjukare än 
man var tidigare. 
 
Margareta Sutton (SPF) undrar och man kan önska vilket boende man vill komma till 
eller om det redan är bestämt. Ewa Kardell ger besked att förvaltningen försöker att 
uppfylla önskemål så långt som det är möjligt. I dagläget är det ingen kö till VÅBO 
och det gör att det inte finns så många val. Platserna på de kommunala vård- och 
omsorgsboendena fylls innan platser köps på andra boenden. Om man skulle ha ett 
fritt val (LOV) i boendet skulle det innebära ökade kostnader.  
 
Margareta Sutton (SPF) framför att Frösunda och Attendo som har byggt VÅBO i 
kommunen säger att kommunen har sagt att behov finns. Det behövs mellanboende  
menar Margareta Sutton (SPF). Ewa Kardell informerar om att Frösunda och Attendo 
visste att äldreförvaltningen inte hade behov att fler platser. När det gäller mellan-
boende ger Ewa Kardell besked att det inte går att göra om vård- och omsorgs-
boenden till mellanboende. En plats på vård- och omsorgsboende kostar mellan  
800 000 kr till 1 000 000 kr. När det gäller byggande behövs mer flexibilitet. 
 
Matkassen är ett projekt där ORDBO och VÅBO tillsammans med Lidköpings 
kommun har sökt och fått pengar från Vinnova. För Haninges pensionärer innebär 
det att Vårt kök har förberett en måltid med färdighackade ingredienser och recept 
Maten lagas till av hemtjänstpersonalen. Personal har varit på utbildning och arbetar 
sedan några veckor med projektet. Det är ungefär 10 pensionärer som ingår i 
projektet. Förhoppningsvis kommer detta koncept att utvecklas tillsammans med 
Vårt kök. 
 
- Hälso- och sjukvårdsavdelningen (Marita Ölmheden, avdelningschef) 
Marita Ölmheden började som avdelningschef i februari 2016 då Ingrid Alm Persson 
slutade som avdelningschef.  Marita framför att Haninge är fantastiskt. 
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På avdelningen arbetar 20 sjuksköterskor, 5 arbetsterapeuter och 5 sjukgymnaster. 
De arbetar på de 5 olika vård- och omsorgsboendena. Deras arbetstid är kl 08.00 – 
16.30 på vardagar. På övrig tid arbetar joursjuksköterskor. En gång per vecka 
kommer det en landstingsanställd läkare till boendena och övrig tid nås läkare                                  
per telefon. 
 
Personalen på hälso- och sjukvårdsavdelningen har omvårdnads- och 
rehabiliteringsansvar. På de olika vård- och omsorgsboendena arbetar hälso- och 
sjukvårdspersonal i team tillsammans med enhetschef och omvårdnadspersonal. 
De ingår också i ledningsgruppen på de olika boendena. Marita Ölmheden har ett 
nära samarbete med Ewa Kardell och avdelningscheferna men arbetar framförallt 
nära Marzieh Etaati och Maria Stålhammar, som är medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska. 
 
7. Utspel KPR 
Inget utspel har gjorts. (Se punkt 8 om eventuellt utspel). 
 
8. Information från pensionärsorganisationerna 
 
SPF:  
Monica Nyholm tar upp fråga om inrättande av äldreombud. 
På SPF:s stämma i Stockholms län har frågan om äldreombud tagits upp. Många av 
ombuden ville ha ett regionalt äldreombud, men det blev inget regionalt äldreombud 
utan det ska vara lokala äldreombud. Det lokala äldreombudet ska vara en tjänste-
man på kommunen. 
 
Ewa Kardell framför att ett lokalt äldreombud kan inrättas, men att det kan uppstå 
jävighetsfrågor. En Haningemodell behövs för det lokala äldreombudet. I dag finns 
det många inom pensionärsorganisationerna som fungerar som äldreombud.  
Det skulle kunna gå att införa ”äldreombud” om pensionärsföreningarna utser ett 
antal äldreombud i de olika kommundelarna som kan samla in individuella klagomål. 
De äldreombuden kallas till möte och där kan man diskutera klagomål/synpunkter 
mer generellt. 
 
Monica Nyholm ger besked att hon tar med sig förslaget till SPF-föreningarna och 
diskuterar det och därefter återkommer med besked.  
 
Monica Nyholm lyfter frågan om att många medborgare inte vet hur man kan 
kontakta tjänstemän och politiker i Haninge kommun. Monica framför att Annett Haaf 
och Ewa Kardell har gett besked om att de på äldremässan kommer ge möjlighet för 
medborgare att ställa frågor direkt till dem. SPF tycker att det är ett bra förslag. 
Annett Haaf framför att hon och Ewa Kardell också gärna kommer till pensionärs-
föreningarna om de får förfrågan från dem. 
 
Margareta Sutton framför att det inom SPF förs en diskussion om det skulle vara en 
fördel eller en nackdel att ligga under kommunstyrelseförvaltningen i stället för under 
äldreförvaltningen. Ewa Kardell ger besked att KPR tidigare låg under kommun-
styrelseförvaltningen och att det har hänt mycket sedan det flyttades över 
till äldreförvaltningen. Monica Nyholm ger besked att SPF vill kunna lyfta frågan 
vidare till kommunstyrelsen. Annett Haaf ger besked att det inte finns något hinder att 
ta upp frågan i kommunstyrelsen och att hon och Ewa Kardell tar till sig synpunkten. 
 



                                         Dnr: ÄN 2016/3.2 9 

 

PRO:   
Sven-Erik Westermark ställer fråga om antalet uppdrag för fixarservice.  
Rose-Marie Geijer ger besked att fixarservice under 2015 hade nästan 1 000 
uppdrag. Antalet uppdrag per dag är 4 – 5 stycken. Antalet uppdrag är högst i maj 
och i december. Uppdragen är både kort och långa. 
 
Sven-Erik Westermark tar upp frågan om hur många pensionärer som äter i 
skolan och om pensionärer kan äta i Dalarö skola. Ewa Kardell ger besked att det 
2015 var 810 pensionärer som åt skollunch. Det var flest pensionärer som åt på 
Ribbyskolan. Vendelsömalmsskolan har slutat att servera lunch till pensionärer 
eftersom det var för få som kom och åt där. När det gäller Dalarö skola har de idag 
ett stort antal elever och kan därför inte servera ytterligare portioner. Ewa Kardell 
framför att om det är ett önskemål att som pensionär kunna få äta på skolor så 
borde fler pensionärer använda den möjligheten. Kommunens koststrateg följer 
upp frågan. En långsiktighet behövs. 
 
Evert Johansson berättar att PRO i Västerhaninge har sålt många kuponger. 
 
Margareta Sutton (SPF) framför att om föreningen ska sälja kuponger så måste 
föreningen ligga ute med pengar. 
 
Yvonne Elo Rydén ger besked att det går att köpa kuponger på Parkvillan. 
 
När det gäller punkt om bussar på Dalarö så gäller frågan inköp av accesskort 
påpekar Ove Nordström. Annett Haaf (S) framför att frågan har varit uppe tidigare 
men att det inte har gått att få något svar på den frågan.  
 
(Annett Haaf (S) har tagit frågan vidare och vid senare kontakt med SL har SL gett 
följande svar: ”På Dalarö turistbyrå och Gålö handel kan man ladda 24-timmars 
och 72-timmars biljetter men inte ladda accesskortet med pengar som ska räcka 
längre tid.” Kundtjänst kunde inte svara på varför det var så men skulle skicka 
frågan vidare till SL:s huvudkontor om att det är ett önskemål om en plats på 
Dalarö där man kan ladda kortet.) 
 
Annett Haaf (S) föreslår att möjlighet att köpa accesskort i Dalarö kan vara ett 
utspel från KPR.  
 
HPR: 
Pirkko Sinkkonen läser upp artikel om att Botkyrka köper danska cyklar till 
äldreomsorgen. Anhöriga, volontärer och personal kan ta ut pensionärer på en 
cykeltur. Annett Haaf (S) ger besked om att hon har varit i kontakt med Botkyrka 
och fått besked att utredning ska vara klar i juni 2016. 
 
Marzieh Etaati informerar om att medel från Klimatmiljonen ska äskas för inköp av 
en liknande cykel som den som Botkyrka är intresserade av. Avdelningen VÅBO           
ska också köpa in cyklar även om man inte får bidrag från Klimatmiljonen.  
Ewa Kardell framför att den modell som Marzieh Etaati tänker köpa verkar vara en 
bättre modell. 
 
Eyvind Näslund (SPF) undrar vilka försäkringar som gäller. Annett Haaf (S) framför 
att det säkert går att lösa försäkringsfrågan. 
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9.  Information från övriga nämnder 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Gunnel Trelje (S) informerar om att tjänsteman som handlägger trafik och säkerhet 
inte har varit på plats. Hon undrar om det är några frågor som KPR vill ställa så ska 
hon ta reda på svar.   
 
Evert Johansson (PRO) ställer fråga om de rykten som går om att det ska byggas 
radhus på den tomt där PRO-gården i Västerhaninge ligger. 
 
Eyvind Näslund (SPF) undrar varför det inte finns övergångsställen i området 
Prästgårdsvillan i Ribby. 
 
Gunnel Trelje (S) återkommer när hon har fått svar på de frågor som har ställts. 
                                                                                                                                                        
Kultur- och fritidsnämnden 
Birgitta Ahlgren (MP) informerar om att invigning av konstverk vid Eskilsstråket 
sker 11 juni. Konstverken visar Haninge kommuns geologiska historia.  
Konstnären kommer under den promenad som görs berätta om konstverken. 
Bok är också framtagen. 
 
27 augusti görs en utflykt till Utö. Om man vill delta i utflykten ska man anmäla det till 
Ulrika Sten. 
 
10. Återrapportering i ärenden 
Ewa Kardell ger besked. 
– Snubbelrisk i Haninge C 
   Tillgänglighetssamordnaren har haft kontakt med centrumägare Newsec och de 
   försöka åtgärda problemet kring de ”grönområden” som har anlagts i centrum. 
   Centrumägaren kontaktar också de restauranger som ställer ut bord och stolar 
   på olämpliga ställen i centrum. De som inte hörsammar uppmaningen får böter. 
– Hjärtstartare Haninge C 
   Det finns 2 hjärtstartare i Haninge C. Alla butiker har telefonnummer till väktarna 
   och kan nå dem om behov finns av hjälp med hjärtstartare. 
 
11. Övriga frågor 
 
Extra miljarder från staten för bemanning inom äldreomsorg 
Gunnel Trelje (S) ställer fråga kring att 3,4 miljoner kr av 5,6 möjliga har använts 
för bemanning på äldreförvaltningen. 
 
Ewa Kardell ger besked att hur de miljonerna skulle ansökas om och användas 
var vaga och informationen kom sent. Därför kunde inte äldreförvaltningen 
använda dem eftersom det inte gick att anställa personal på den korta tid man 
hade på sig. Äldreförvaltningen har betalat tillbaka de medel som vi har fått. 
I år är det 10 miljoner kr som ska användas. LOV-utförarna fick möjlighet att få 
medel 2015 och kommer också att få det 2016. 
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Gunnel Trelje (S) tar upp fråga kring att hänvisning sker till hemsidan och framför 
att det också går att ringa till kommunen. Ewa Kardell ger besked att 
äldreförvaltningen har äldre direkt (08-606 7600) bemannad måndag – fredag för 
att äldreförvaltningen vet att många pensionärer vill kunna ringa. Det är inte alla i 
äldreförvaltningens målgrupp som har dator. 
 
Annett Haaf tackar för dagens möte och önskar trevlig sommar. 
 
Alla KPR:s deltagare är välkomna att vara kvar under äldrenämndens möte som 
börjar kl 17.30. 
 
Mötet avslutas kl 17.00 
 
Minnesanteckningar 

 
Anita Kindberg 
               
Nästa möte hålls 8 september, kl 16.00 i Kommunhuset, Skärgårdssalen. 
Gemensamt möte med Handikapprådet kl 16.00 – 17.00 och därefter KPR 
17.00 – 19.00. 
 
 


