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Minnesanteckningar pensionärsrådets (KPR:s) sammanträde 30 maj 2018
Närvarande:
Annett Haaf (S)
Suzanne Enman (KD)
Ulla-Britt Öhman (C)
Birgitta Ahlgren (MP)
Kjell Larsson (M)
Mehmet Coksürer (MP)
Pia Lublin (L)
Hans Bäck
Carina Röjdner
Britt- Marie (Bitte) Berggren
Gunvor Kyller
Kerstin Eriksson
Birgitta Brynnel
Benny Nilsson
Margareta Sutton
Jan Reimann
Hilkka Hakeros
Eva Ingemarsdotri
Morgan Norberg
Maria Bertilsson
Anette Tyglare
Inger Norlin
Anne Andersen
Mikael Högskoog
Eva Ahlström
Per Carlsson
Rickard Kläringe
Anna Blomberg
Jenny Mårtensson

1. Presentation
Presentation genomfördes
2. Godkännande av dagordning
Dagordningens godkänns
3. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna

Äldrenämnden, ordförande
Äldrenämnden
Äldrenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF
SPF
HPR
Äldreförvaltningen, förvaltningschef
Äldreförvaltningen, stabschef
Äldreförvaltningen, avdelningschef
Äldreförvaltningen, avdelningschef
Äldreförvaltningen, demenssamordnare
Äldreförvaltningen, enhetschef
Äldreförvaltningen, kommunikationsstrateg
Äldreförvaltningen, projektassistent
Äldreförvaltningen, tillgänglighetsstrateg
Äldreförvaltningen, handläggare
Äldreförvaltningen, handläggare
Äldreförvaltningen, sekreterare
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4. Tema timme
 Information från Maria B gällande teamtelefon


Information från äldre lots- Eva Ahlström gällande äldre lots och äldre direkt, se
medskick.
Fråga Margaret Sutton: Förvaltningen mottager ett samtal från en orolig granne som
upplever/ misstänker misär, återkopplar förvaltningen till grannen?
Svar: Man får utgå ifrån att förvaltningen tar tag i det. Men det kan ta tid att uppleva
förändring beroende på om personen i fråga är mottaglig för hjälp.
Fråga Ulla- Britt Öhman: Finns det visitkort med telefonnummer till äldre direkt och team
telefonen?
Svar: Till Äldre lots finns det visitkort. Vid biståndshandläggare första hembesöket hos ny
kund så förses dem med förutom namn och telefonnummer till sin handläggare även med
telefonnummer till team telefonen samt till äldre direkt. Förvaltningen har även en
kylskåpsmagnet med äldre direkts telefonnummer.
Fråga Ulla Britt Öhman: Hur många ärenden får förvaltningen in gällande våld och hot
Svar: 2017 inkom 50 fall som äldre lots funktionen har hanterat.


Information från äldreförvaltningens kommunikatör gällande informations
material
Kommunikatör Mikael Högskoog informerade kring förvaltningens informations material.
Margareta Sutton önskar: Att följande information ska finnas i foldrar:
- Vad och var finns det för vård och omsorgsboende?
- Definiera ett trygghetsboende och vård och omsorgsboende, när krävs det
biståndsbedömning.
- Vart finns träffpunkterna.
Fråga Suzanne Enman: Är det möjligt att skapa en Facebook sida för äldreförvaltningen?
Svar: Det är resursmässigt svårt att få ihop alla bitar. Hemsida, Facebook, folder mm.
Förhoppningen är att den önskade foldern är färdigställd i tid till Äldremässan.


Information från avdelningschef för förebyggande verksamhet- Anette Tyglare
gällande den förebyggande verksamheten inklusive samarbetsavtal
Generell information över vad den förebyggande avdelningen ansvara för- Träffpunkter
för seniorer, café, aktiviteter, uppsökande verksamhet, anhörigstöd, samtalsstöd i grupp eller
enskilt, fixarservice, hörapparater, trygghetslarm. Hälsoutvecklare- må bra cirklar.
Samarbetsavtal- Samarbetsavtalet med Västerhaninge SPF och PRO är påskrivet.
Inger Norlin informerar kring anhörigstöd- Samtal med anhöriga för råd och stöd ofta vid
demens. Förmedlar kontakt med biståndshandläggare.
Anhörigträffar i hemtjänsten i Handen och i Brandbergen med bland annat med hjälp av
projekt ”demensteamet” samt handleder personal i vård och omsorgsboenden.
Anne Andersen informerar kring träffpunkter- informationscentral, förmedlar kontakter
till samtliga funktioner. Utvärdering av året och i påbörjans av planeringen inför hösten. Det
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sker utflykter tillsammans med bland annat kyrkan. Har varit till Gålö, fjärilshuset. Planerar
för gemensamma aktiviteter med övriga träffpunkter. Samarbete med SOF och kyrkan ex.
inkludering av nyanlända samt Roms inkludering i Brandbergen seniorcenter med
informationsträffar. Vissa når vi inte och kommer därför påbörja samarbete med hemtjänsten
då vi har haft ett
Fråga Margaret Sutton: Erbjuder kommunens samtliga träffpunkter samma aktiviteter mm?
Svar: Vi har ett grundkoncept, men träffpunkterna utvecklas på olika sätt efter kundernas
behov och önskemål. Förutsättningarna ser olika ut på grund av bland annat lokalernas
utformning mm.
Fråga Margaret Sutton: Hur når ni ut med information rörande träffpunkterna och de
aktiviteter som erbjuds till medborgarna ex. pensionärsföreningar?
Svar:
Kalendarium finns på kommunens hemsida. Pensionärsföreningarna kan skriva ut och
informera kring?
Önskemål Hans Bäck: Sång och musik som inte krockar på de olika träffpunkterna.
5. Ärenden från äldrenämnden
 Information från ordförande Annett Haaf (S) kring Äldreplanen
Äldreplanen är tagen i kommunfullmäktig, tagen fram till 2026. Den finns upptryckt och
förvaltningen återkommer med hur ni kan ta del utav den.
6. Ärenden från äldreförvaltningen
 Äldreombud
Omtagning med möte för en tid gällande det som efterfrågas. Vi talade kring äldre
lotsfunktionen. Planen är att vi jobbar vidare med detta till hösten med ett ärende till
äldrenämnden. Förvaltningen behöver en referensgrupp för att göra rätt och riktigt.
 Haningedagen 18 sep
Samarbete med pensionärsföreningarna. Ett första möte är den 12 juni i kommunhuset,
Marjaana Lehmonen (projektledare) har skickat inbjudan.
7. Återrapportering från framtidsgrupperna
 Information från förvaltningschef Eva Ingemarsdotri om framtidsgrupperna,
vart är vi och vart är vi på väg
Eva Ingemarsdotri informera att framtidsgrupperna numera ska arbeta utifrån Äldreplanen då
den sträcker sig så länge.
En framtidsgrupp jobbar med frågan kring inköp av möbler till vård- och omsorgsboende. Vi
önskar ett helhetskoncept på våra boenden framöver.
Vi behöver flera medlemmar. Vi önskar att besöka era föreningar för att rekrytera och
informera vad ett deltagande kan innebära. Kontakta Jenny Mårtensson vid intresse för
deltagande.
Fråga Margaret Sutton:
Hur många grupper finns det och hur många deltagare önskas?
Svar: Det finns två framtidsgrupper och det önskar vi fortlöpa, men med flera deltagare i
vardera.
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8. Utspel KPR
Utgår
9. Frågor från pensionärsorganisationerna
SPF:
 Önskar ytterligare återkoppling gällande tillgängligheten i Torvalla simhall
Per Carlsson tillgänglighetsstrateg informerar om att det bedrivs simtävlingar i Torvalla
simhall och att det därför inte går att få dit en fast ramp. Alternativet är en flyttbar ramp vilket
blir för tungt för medarbetaren att flytta på. Det är även en gränsdragningsfråga då flera
förvaltningar är involverade. Vi tittar på en mer flexibel ramp anordning.
PRO:
 Hur många hemlösa finns det i kommunen?
V14 2017- 7 pensionärer och 201 personer. Blir erbjudna boende på bland annat Rysseviken.
Seniorboendet folkparken är ett boende för medborgare (pensionärer) med en tidigare
problematik av bland annat psykisk ohälsa.
Fråga Suzanne Enman: Har vi kännedom om pensionärer som är hemlösa?
Svar: Nej, det har vi ingen kännedom om. Det kan finnas mörkertal.


Hur ser kunskap/ utbildning hos anställda rörande människor med demens inom
hemtjänsten?
Vi har startat ett demensteam samt att samtliga inom hemtjänsten ska få utbildning under
2019- en endagsutbildning med små grupper och fortlöpande påfyllning av kunskap.
 Önskar information kring bostadsanpassning. Handläggare från
bostadsanpassningens avdelning informerar:
Det finns tre handläggare på förvaltningen som arbetar med bostadsanpassning. Det är ett
ekonomiskt bidrag som gör det möjligt att anpassa sin bostad efter sina behov. Personer som
får bidrag har bestående funktionsnedsättningar oavsett ålder. Bidraget lämnas för att anpassa
permanenta boenden, till bostadens fasta funktioner.
En ansökan fylls i och skickas tillsammans med ett intyg som styrker behovet från en
arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Personen ansvarar över att beställa och betala
entreprenören med det beloppet du blivit beviljad. Handläggarna kan dock vara behjälpliga
med att ta in offerter. Bostadsanpassningen ägs utav personen som fått den beviljad vilket
innebär att personen själv står för reparationer och underhåll av den.
Fastighetsägaren måste godkänna anpassningen.
Fråga Ulla- Britt Öhman: Hur mycket kostar trapphiss och hur många installerades 2017?
Svar: Kostar mellan 80-120 000 kr och ca 15 styckena installerades.
10. Övriga frågor
- Uppdatering av kontaktuppgifter.
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Nästa KPR sammanträde sker gemensamt med handikapprådet den 26/9, med
eventuellt trygghet som tema.

Trevlig sommar!

Haninge kommuns arbete mot våld
i nära relationer mot äldre.

Organisationens uppbyggnad
•
•
•
•
•
•
•

Uppsökande verksamhet
Stödjare
Kurator
Äldrelots
Biståndshandläggare
Demenssamordnare
Demensvägledare

Samverkan
•

Intern samverkan
- Samverkan i förvaltningen.

•

Extern samverkansgrupp
- kommungemensam samverkansgrupp med olika funktioner.

•

Extern samverkan
- Andra förvaltningar.
- Överförmyndarnämnden.
- Vårdcentraler.
- ASIH.
- Trygg Hem – Geriatriken.
- Polis.

