Dnr: ÄN 2017/29.2

Minnesanteckningar möte med Pensionärsrådet
onsdagen den 24 maj 2017, Mötesplats Jordbro
Närvarande:
Annett Haaf (S)
Ulla-Britt Öhman (C)
Birgitta Ahlgren (MP)
Gunnel Trelje (S)
Kjell Larsson (M)
Barbro Andersson
Barbro Röjdner
Britt-Marie (Bitte) Berggren
Gunvor Kyller
Lage Öhlund
Ulla Jonsson
Benny Nilsson
Birgitta Brynnel
Eyvind Näslund
Kristina Löttiger-Carlsson
Margareta Sutton
Hilkka Hakeros
Pirkko Sinkkonen
Ewa Kardell
Anita Kindberg

Äldrenämnden, ordförande
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF
SPF
SPF
HPR
HPR
Äldreförvaltningen
Äldreförvaltningen

Övriga:
Marja-Leena Sundström
Jenny Westling
Morgan Norberg

HPR
Äldreförvaltningen/Kommunstyrelseförv.
Äldreförvaltningen

Marjaana Lehmonen Nilsson och Lena Hörnqvist presenterar sig och Marjaana
presenterar också den lokal som mötet hålls i – Mötesplats Jordbro och hälsar
både KPR och äldrenämnden välkomna till lokalen.

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 2017-02-22 samt extra möte 2017-03-13
läggs till handlingarna.
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4. Ärenden från äldrenämnden
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.
Bemanningsprincip
Föreskrifter angående bemanning från våren 2016 med personal som är tillgänglig
dygnet runt är helt i linje med äldrenämndens intentioner. Viss förstärkning har
skett på Vallagården.
Ung omsorg, utvärdering
Avtal med Ung omsorg är förlängt till och med juli 2018. De har verkat inom
Haninges äldreomsorg sedan 2015 då ungdomar från 15 år arbetade på
somatiska enheter. Ung omsorg finns nu också på demensverksamheter och det
fungerar bra.
Träffpunkt Muskö, utvärdering
Träffpunkt Muskö fungerar bra och avtalet har förlängts. Driftbidrag utgår med
75 000 kr.
Inför budget 2018, allmän information
Budgetfullmäktige hålls i juni. Majoriteten har släppt budgetförslag med film på
Youtube. Annett Haaf sänder gärna material om så önskas. Haninge är en
växande kommun. I budgetförslaget finns bland annat att flexibel hemtjänst ska
införas samt att ha ett pilotprojekt med minskad arbetstid på vård- och
omsorgsboende.
Lage Öhlund, PRO, undrar om han får visa några bilder från träffpunkten på
Muskö. Bilder visas och en kort information ges om verksamheten under 2016 och
under året. Det är roligt att verksamheten har förlängts.
5. Ärenden från äldreförvaltningen
Ewa Kardell informerar.
Kostarbetet
När det gäller kostarbetet arbetar Haninge mycket med den aktuella frågan om
undernäring. Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende ser undersöker man
vilken hälsa den person har som ska flytta in. Man arbetar med munhälsa och
uppsökande tandvård kommer till boendena. Läkemedelsgenomgångar sker.
Regelbundna måltider serveras.
De satsningar som görs är: 25 kostombud på vård- och omsorgsboendena, de är
utbildade av Nestor FoU med påfyllning av utbildningen under 2017.
Nätverksträffar för kostombuden har startats. Regelbundna möten hålls med
kökschefer. Nattfasta mäts och på Vallagården finns det ingen nattfasta utan
kvälls/nattmat serveras enligt individuella önskemål. De shots som erbjuds gör
personalen själva. Specialutbildning för tandvård finns och Vallagården har
nominerats till Årets Guldtand av Oral Care. Registrering sker i BPSD
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens).
När det gäller hemtjänsten uppmärksammas kundens matlust och personalen
försöker att påverka kunden. Nestor har genomfört en matlagningskurs.
Dukningen är viktig. Samverkan sker med primärvården som bedömer om kunden
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är undernärd. Vårt kök på Hagagården måste byggas om ifall ”matkassen”
ska kunna erbjudas.
Carina Röjdner (PRO) framför att hon är imponerad av att få höra om allt som
görs, bland annat om läkemedelsbedömning. Ewa Kardell framför att
läkemedelsförbrukningen ligger högt både inom vård- och omsorgsboende och
ordinärt boende. Det är läkare som skriver ut medicinen och inte äldreomsorgen.
På vård- och omsorgsboende sker läkemedelsgenomgång en gång per år.
Äldreförvaltningens sjuksköterskor och undersköterskor kan påpeka för läkaren
om en person verkar må dåligt och om det kan bero på medicinen.
Annett Haaf (S) framför att fallrisk också är något som kontrolleras och att
registrering sker i Senior Alert.
Margareta Sutton (SPF) undrar vilka kriterierna är för att få tillgång till Matkassen.
Ewa Kardell ger besked att kriterierna är desamma som för att få matlåda eller
matlagning i hemmet. Kunden kommer få möjlighet att välja vilket man vill ha.
Projektet Matkassen är nu avslutat. Annett Haaf (S) inflikar att kunden inte
behöver välja samma hjälp med maten varje dag utan det finns ett varierat utbud.
Nationella kvalitetsplanen
Ewa Kardell presenterar en sammanfattning av den cirka 800 sidor långa
nationella kvalitetsplanen, presentationen bifogas.
Betänkandet är skrivet av Susanne Rolfner Suvanto. I arbetet med betänkandet
har bland andra Guy Lööv ingått. Han har tidigare varit ledamot i äldrenämnden.
Det är mycket klokt som står i betänkandet och det finns ett långsiktigt tänk samt
utvärdering. Planen ska gälla under fyra mandatperioder om betänkandet tas.
Massmedia har inte skrivit så mycket om betänkandet.
Människosynen är viktig med IBIC (Individens behov i centrum). Många uppdrag
läggs på olika myndigheter. Den psykiska ohälsan ökar bland äldre.
Det är stora skillnader på bemanning i Sverige. Förslag finns om livslångt lärande
och KY (Kravmärkt Yrkesroll) finns omnämnt. En enhetlig utbildning för enhetschefer i äldreomsorg föreslås. 160 000 nya undersköterskor ska rekryteras under
sju till åtta år. Äldreomsorgen kommer inte kunna anställa bara dem med undersköterskeutbildning som föreslås när så många nya ska rekryteras.
Den som får en funktionsnedsättning före 65 års ålder får behålla personlig
assistans, men den som får en funktionsnedsättning efter 65 års ålder får ingen
personlig assistans.
Multiprofessionella team ger bra resultat. Ewa Kardell informerar om Trygg Hem
som Haninge har haft länge och där äldreförvaltningen har ett bra samarbete med
Handengeriatriken. Framöver behövs det kanske fler yrkeskategorier inom vård
och omsorg till exempel tekniker och logistiker.
Äldreomsorgen i Haninge följer lagen och tolkar den till den enskildes fördel när
det gäller att få plats på vård- och omsorgsboende. Om oro och ångest inte kan
dämpas i hemmet kan plats beviljas på vård- och omsorgsboende.
Det är inte så många Trygghetsboenden som har byggts i Sverige.
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Benny Nilsson (SPF) menar att nivåstyrning måste finnas om betänkandet tas.
Ewa Kardell svarar att nivåstyrning inte finns i dagsläget. Det är svårt för 290
kommuner att göra på samma sätt.
Birgitta Brynnel (SPF) framför att rörelse som är så viktigt inte har berörts mer.
Ewa Kardell informerar om att rörelse delvis har berörts både när det gäller rehab
och förebyggande.
Lage Öhlund (PRO) undrar om Haninge har gjort någon egen certifiering.
Ewa Kardell ger besked att äldreomsorgen arbetar med det på Vallagården.
SIS, Swedish Standards Institute har tagit fram certifiering. Det som man direkt ser
i arbetet med certifieringen på Vallagården sprids även till övriga vård- och
omsorgsboenden. I Haninge har äldreomsorgen valt att arbeta med Kravmärkt
Yrkesroll i stället för med Silviasystrarna eftersom Silviasystrarna är mycket dyrt.
Lage Öhlund (PRO) undrar om det har diskuterats tidigare och om utvärdering.
Ewa Kardell ger besked att man har tittat på frågan tidigare men att man nu håller
på att ta fram en metod. Britt Almberg (före detta verksamhetschef på Nestor) eller
Marzieh Etaati (avdelningschef för vård- och omsorgsboende) kan komma och
informera KPR om arbetet. När det gäller utvärdering har äldreförvaltningen börjat
arbeta med nattfasta. Annett Haaf framför att Haninges äldreomsorg kan bli en av
de första att bli certifierade. Det är mycket stort och roligt att Haninge är i
”framkant”.
Carina Röjdner (PRO) undrar hur gången är för betänkandet. Ewa Kardell ger
besked att betänkandet först måste antas. Morgan Norberg framför att det inte
finns någon information om detta på regeringens hemsida. Christina LöttigerCarlsson (SPF) framför att betänkandet är bra och att äldre i Sverige måste ha
samma nivå som interner har i Sverige. Kjell Larsson (M) menar att människor
behandlas på olika sätt om man är över eller under 65 år. Alla måste ha samma
rättigheter.
6. Tematimme
Äldrevägledare
Ewa Kardell inleder.
Workshop i miniformat hålls med frågeställning om äldreombud. Deltagarna
diskuterar i grupper om två till tre personer. Synpunkter skrivs ned på Post Itlappar. Om KPR:s representanter tycker att förslaget är bra kommer det att tas i
äldrenämnden.
Marja-Leena Sundström (HPR) kommer att sitta i den arbetsgrupp som eventuellt
kommer att tillsättas. Tjänsteskrivelse angående pilotprojekt med äldrevägledare
har sänts ut tillsammans med kallelse till dagens möte.
Det som önskas är:
- Är tanken bra och till gagn och nytta för de äldre?
- För- och nackdelar för de äldre, förvaltningen och organisationerna.
I den eventuella arbetsgruppen kommer Margareta Sutton (SPF), Gösta Håxell
(PRO), Marja-Leena Sundström (HPR), två deltagare från Framtidsgrupperna
samt två tjänstemän (Ewa Kardell och Morgan Norberg) att ingå.
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Förvaltningen kommer att bistå med kunskap och mentorskap. Uppdraget är ”att
lyssna utåt”. Grundtanken kan vara att äldreombud/äldrevägledare finns på tre av
förvaltningens träffpunkter. Äldreombud ska visa hur/vart man ska vända sig,
framföra kritik, synpunkter och förslag till förvaltningen.
Kort redovisning av det som diskussionsgrupperna har kommit fram till:
• ”Kör på”
• Etablera kontakt en fördel
• Nya idéer
• Värt att prova, ser det som lots för äldre
• Reipas (HPR)
Bara positivt, ser det som minoritetsarbete, får information av ombud
Information, utbildning, ingång lagar och förordningar
• Plus – upplyst om var hjälp finns och kanal till förvaltningen
Minus – Om det är olika ombud som kommer blir det ingen kontinuitet
Den roll som ombudet ska ha tas fram.
Ewa Kardell tar de samlade synpunkterna som att tjänsteskrivelse ska tas fram
och att arbetsgrupp ska tillsättas.
7. Utspel KPR
Bordläggs.
8. Frågor från pensionärsorganisationerna
Inga frågor har föranmälts vid möte i KPR:s ordförandeberedning, men följande
frågor ställs vid mötet.
PRO:
– Barbro Andersson
SL:s accesskort går inte att ”tanka” på Dalarö vilket är ett problem för de
boende, men också för turisterna. Kan kommunen göra något åt problemet?
(Annett Haaf har i skrivande stund fått svar på fråga som hon har ställt till SL.
Deras svar är att i dagsläget säljer Dalarö Turistbyrå enkelbiljetter, 24-timmars
och 72-timmarsbiljetter samt att det går att ladda accesskort via e-handel på
SL:s hemsida. Synpunkterna är lämnade till de ansvariga, som kommer att
beakta dem inför framtida utveckling av biljetthanteringen.)
– Carina Röjdner
Byggs det något för äldre?
Annett Haaf ger besked att i den regionala stadskärnan byggs det seniorlägenheter Bonum genom Riksbyggen. Det pågår också samtal med Haninge
Bostäder om seniorlägenheter i Västerhaninge. I Tungelsta byggs seniorlägenheter av Turbinen och i Vega byggs det också seniorlägenheter genom
Stockholm Bostad.
Kan frågan om hissar tas upp i KPR?
Morgan Norberg ger besked att den nya tillgänglighetsstrategen Per Carlsson
kan bjudas in till KPR. För fastighetsägarna är det kostsamt att installera hissar.
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SPF:
– Birgitta Brynnel undrar var man läsa om olika typer av bostäder.
Ewa Kardell ger besked att det är olika huvudmän för bostäder.
Äldreförvaltningen har vård- och omsorgsboenden samt seniorlägenheter och
övriga boendeformer är spridda på olika ägare. Ewa Samuelsson har gjort
en utredning om bostäder för äldre. Annett Haaf framför att hon har en
Facebook-sida (politikersida). Pirkko Sinkkonen (HPR) framför att staten ger
bidrag till hissar.
– Margareta Sutton framför att en broschyr önskas om bostadssituationen även
om information finns på hemsidan.
HPR:
– Pirkko Sinkkonen informerar om aktiviter som ska ske med de bidragspengar
som de får.
HPR kommer att ha huvudansvaret för fest som hålls i Kulturhuset 28 oktober
med anledning av att Finland firar 100 år.
9. Information från övriga nämnder
Stadsbyggnadsnämnden
Gunnel Trelje (S) informerar.
Haninge Bostäder planerar att bygga fler bostäder med lägenheter för äldre vid
Parkvillan. Om information (broschyr) om bostäder ska tas fram är det bra att göra
den tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen. När det gäller hissar handlar
det om kostnader.
Information övrigt: Det är gratis att uppsöka primärvården när man har fyllt 85 år.
Kommunstyrelsen
Ulla-Britt Öhman (C) framför att hon arbetar mycket med skärgårdsfrågor och hon
kommer att lyfta frågan om accesskort när hon träffar berörda.
10. Återrapportering i ärenden
– Utbildning för representanter i KPR hålls under två halva dagar. Den första
utbildningen hålls i höst. Kallelse kommer.
Informationsmaterial kommer att tas fram för nya representanter i KPR.
11. Övriga frågor
Svar på frågor till KPR från organisationsberedningen
Svar från extra möte 13 mars bifogas minnesanteckningarna.
Äldremässa
Ewa Kardell informerar om att Susanne Rolfner Suvanto kommer till äldremässan
28 september.
Ordförande önskar alla en trevlig sommar!
Mötet avslutas kl 17.00.
Minnesanteckningar

Anita Kindberg
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