
   ÄN 2018/101.4 
 

Minnesanteckningar     

Pensionärsrådet, KPR: s sammanträde 2018-12-19 

 

Närvarande: 

Annett Haaf (S)   Äldrenämnden, ordförande 

Suzanne Enman (KD)   Äldrenämnden  

Ulla-Britt Öhman (C)   Äldrenämnden 

Birgitta Ahlgren (MP)   Kultur- och fritidsnämnden 

Kjell Larsson (M)   Stadsbyggnadsnämnden 

Eva Ingemarsdotri   Äldreförvaltningen 

Jenny Mårtensson   Äldreförvaltningen 

Morgan Norberg   Äldreförvaltningen 

Maria Bertilsson   Äldreförvaltningen 

Anette Tyglare   Äldreförvaltningen 

Sam Norryd    Äldreförvaltningen 

Hans Bäck    PRO Handen 

Britt-Marie Berggren   PRO Västerhaninge 

Carina Röjdner   PRO Handen 

Kerstin Eriksson   Muskö pensionärsförening 

Pirkko Sinkkonen   HPR 

Hilkka Hakeros   HPR 

Birgitta Brynnel   SPF Vendelsö/Brandbergen 

Marianne Backlund   SPF Vendelsö/Brandbergen 

Benny Nilsson   SPF Handen 

Jan Reimann   SPF Västerhaninge 

Margareta Sutton   SPF Runstenen 

 

 

 



1. Godkännande av dagordning 

Godkänns 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

 

3. Tema timme 

Bordläggs 

 

4. Ärenden från äldrenämnden 

- Kommunal pensionärsrådet & kommunala handikapprådet byter namn 

Annett Haaf informerar om att det kommunala pensionärsrådet (KPR) kommer byta 

namn till Haninge kommuns pensionärsråd (HKP) från den 1 januari 2019. Detta 

innefattar även handikapprådet som byter namn till Haninge kommuns 

funktionshinderråd (HKF) från samma datum. 

 

- Information om kommande mandat period 2019 

Annett Haaf informerar om att Martin Strömvall (KD) blivit vald som ny ordförande för 

KPR samt för äldrenämnden. 

 

5. Ärenden från äldreförvaltningen 

- Träffpunktsverksamhet 

 

- Utkast KPR´s sammanträdes tider 2019- se bilaga 

Jenny Mårtensson informerar om kommande sammanträden för 2019. 

 

- Information gällande julbord (19 december kl.19 Hotell Winn) 

Jenny Mårtensson informerar om kvällens julbord. 

 

6. Återrapportering från framtidsgrupperna 

Förvaltningschef Eva Ingemarsdotri informerar om att syftet med framtidsgruppen är 

att utveckla äldreomsorgen. Den använder äldreplanen att arbeta efter. Plan för 

kommande år ska presenteras i början på nya året. 



Det har genomförts fyra träffar under 2018 där grupperna har fått besök/gäster från 

blanda annat Yvonne Nyman gällande -kravmärk yrkesroll och demensteamen som 

informerade om deras pågående arbete. 

I höstas så slogs de två framtidsgrupperna ihop till en då deltagarna är få. Det första 

gemensamma mötet skedde i november. Den hopslagna framtidsgruppen kommer 

arbeta i två grupper där den ena ska arbeta med ett möbelkoncept. 

 

7. Utspel KPR 

Inget att rapportera 

 

8. Frågor från pensionärsorganisationerna 

SPF 

- Övrigt bidrag syfte och inriktning 2019 (Sam Norryd informerar) 

Bordläggs 

 

- Pensionärsrådets reglemente (Sam Norryd informerar) 

Sam Norryd besvarade frågan 

 

- Förändringar i kollektivtrafiken, indragen bussturer 

Diskussion fördes i frågan under beredning kring indragen busstur mellan Handen 

och Tungelsta. Margareta Sutton informerar om att ärendet blivit fördröjt och att det 

kan vara aktuellt att samarbeta med andra berörda nämnder då den eventuellt 

kommande indragna bussturen även påverkar ungdomar och dess möjlighet att tas 

sig till skolan. 

Carina Röjdner tar initiativ om ett gemensamt utspel i denna fråga i början av 2019.  

 

- Ensamhet hos pensionärer- hur arbetar förvaltningen med denna fråga, finns 

det en anhörig konsulent och vad ingår i deras arbete?  

Avdelningschef Anette Tyglare informerar om det pågående och långsiktiga arbetet i 

frågan som bland annat innefattar samarbete mellan egna kommunala verksamheter 

såsom hemtjänsten samt via vårdcentralen för att fånga upp och erbjuda aktiviteter. 

Detta sker även på träffpunkter, i gruppcirklar med olika teman, genom uppsökande 

arbete, friskvårdsombud, syn och hörselservice, fixarservice och genom stödgruppen 



som svara på larm. Anette upplever dock att alla äldre inte söker kontakt och att 

ensamhet är självvald. 

Vidare informerar Anette om äldreförvaltningens anhörigkonsulent Inger Norlins 

arbete som bland annat innefattar enskilda samtal med anhöriga samt genom sorg 

och bearbetningsgrupper och hur detta fungerar i praktiken.   

Väntjänsten har upphört på grund av svårigheter att få ihop en styrelse. 

 

- Boendefrågor och äldreomsorg för äldre som stående punkt på dagordningen  

Benny Nilsson önskar tillägg av två fasta punkter på dagordningen- boendefrågor 

och äldreomsorg. Det är dem två viktigaste frågorna inom KPR. Föreslår även att det 

på framtidsgruppens dagordning. 

Morgan Norberg instämmer om att det är viktiga punkter. Önskar dock att frågorna 

konkretises för förvaltningens möjlighet till beredningen.. Bordläggs till kommande 

beredningsmöte. 

 

PRO 

- Seniorvänliga möbler på Haninge kulturhus 

Förvaltningschefen Eva Ingemarsdotri informerar om att hon talat med 

förvaltningschef på Kultur och fritid och framför önskemålet om mer anpassade 

möbler för seniorer. 

 

- Hur många +85 år nyttjar larm  

Avdelningschef Maria Bertilsson informerar om att det är cirka 290 personer över 85. 

Det är dock problematiskt att ge svar på exakt hur många som nyttjar dem, men 290 

personer har beslut på det.  

Fråga från Ulla- Britt Öhman: Hur många över 85 år är boende i kommunen? 

Maria Bertilsson svarar: 1067 personer. 

Fråga från Annett Haaf: Vad är månadskostnaden för larm? 

Maria Bertilsson svarar: 200 kr, har höjts med 50 kr. Vi är inte den dyraste 

kommunen och inte heller den billigaste. 

Fråga från Pirrko Sinkkonen- hur många larm åker ni på per månad? 

Anette Tyglare svarar: Mellan 20-30 larm per natt och ca 20 larm dagtid. 

 

 



HPR 

- Boende/avdelning för finsktalande 

Frågan är ett uppdrag från nämnden. Nya boendet Villa Tjädern har som avsikt att 

öppna avdelning för finsktalande avdelning med finsk personal. 

 

9. Övriga frågor 

- SPF Vendelsö (se bilaga) 

En extra hållplats på uppfarten till Kulfångsgatan 12 för vinkbussen nr 982.  

 

- Pensionärsföreningar redovisar kort om aktiviteter som genomförts med 

”övrigt bidrag”. 

 

SPF handen 

Vi anordnade en guidad tur till Stockholm. Fantastiskt uppskattat med lunch i stan. 

 

SPF Runstenen 

Kommunresa i Haninge. Göran Svensson- ordförande på stadsbyggnad anlitades 

som guide för nybyggnation som avslutades med lunch på Häringe slott. 

 

SPF Vendelsö/Brandbergen 

Besökte Ösmo kyrka för vidare resa till Häringe slott för fika för att fortsätta till 

Nynäshamn för lunch och vandring. 

 

HPR 

Tur till Sandstorpsgård- åkte efter traktor på rundtur av djur och natur. Samt en tur till 

Kapellskär med 50 st deltagare. 

 

Muskö pensionärsförening 

Tur till Rosersberg slott i juni samt till Artipelag i Gustavsberg och boule på ön. 

 

PRO Handen 

Utökad verksamhet, minimerar julstängt. Bjuder på frukt.  

Kommunresa med Göran Svensson som guide. 

Besökte boxningsklubben i Brandbergen vilket har attraherat kvinnor. 



 

Pro Västerhaninge 

Tur till Gålö för lunch med båten Flora. Samt anordnade Allsång i parken vid två 

tillfällen med gäst artister. 

 

- SPF informerar om hur vårdcentralen AKKA fungerar för äldre 

Margareta Sutton informerar om att det är svårt att få kontakt, långa väntetider samt 

dålig återkoppling.  

Ulla- Britt Öhman rekommenderar Margareta att meddela landstinget detta. 

 

- Intäkterna för våfflorna under haningedagen 

Kurt ska fördela detta. 

 

 

 

 

 




