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   Dnr:2019/95.3 
 

Minnesanteckningar 

 

Pensionärsrådet, HKP: s sammanträde 2019-09-18 

 

Närvarande: 

Martin Strömvall (KD), ordförande- kommunstyrelsen 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)- kommunstyrelsen  

Göran Florén (L)- idrotts och fritidsnämnden 

Mats Mattsson (M)- kultur- och demokratinämnden 

Roja Isaksson (S)- socialnämnden  

Eva Karlsson (SD)- äldrenämnden 

Jan Reimann och Margareta Sutton- SPF seniorerna Runstenen  

Benny Nilsson och Claus Trolle- SPF Handen   

Pirkko Sinkkonen och Hilkka Hakeros- Rejpas 

Marianne Backlund- SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen  

Britt-Marie Berggren- SPF Seniorerna 

Hans Bäck och Carina Röjdner- PRO Handen 

Eva Ingemarsdotri- äldreförvaltningen 

Jenny Mårtensson- äldreförvaltningen 

Anette Tyglare- äldreförvaltningen 

Rickard Kläringe- äldreförvaltningen 

Anna Blomberg- äldreförvaltningen 
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1. Upprop 

Läggs till handlingarna. 

       

 

2. Godkännande av dagordning 

Ordförande Martin Strömvall (KD) föreslår att punkt 9 flyttas till efter punkt 4.  

Dagordningen godkänns. 

       

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från sammanträdet sänds till medlemmar i ordförandeberedningen för 

justering. 

       

 

4. Tema timme 

Utgår. 

Ordförande Martin Strömvall (KD) informerar om kommande sammanträde som kommer ske 

tillsammans med Haninge kommuns funktionshinderråd den 11 november kl.15- 17 i 

Skärgårdssalen. Temat för det gemensamma sammanträdet är kultur. Fika serveras i 

anslutning till Skärgårdsalen från kl.14.30. 

       

 

9. Frågor från pensionärsorganisationerna 

PRO: 

- Bostadsanpassning och trapphissar (presentation bifogas minnesanteckningarna) 

Rickard Kläringe och Anna Blomberg, handläggare vid avdelningen för bostadsanpassning 

informerar om lagen kring bostadsanpassning med inriktning på trapphissar samt processen av 

ansökningsförfarandet. Deltagare vid sammanträdet uttryckte önskemål om besök av Per 

Karlsson, tillgänglighetstrateg vid Äldreförvaltningen för presentation av det generella 

tillgänglighetsarbetet i Haninge Kommun.  

 

- Kommunikation på Dalarö 

Ordförande Martin Strömvall (KD) informerar om att kommun har besvarat den trafikremiss 

som SL sänt ut och kommunen har påtalat ett önskemål om en generell ökad turtäthet. 
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5. Återrapportering från framtidsgrupperna 

Besök från framtidsgrupp 2 

Deltagare i framtidsgrupp 2 Hans Bäck och Jan Reimann som leds av Anette Tyglare, 

avdelningschef förebyggande verksamhet informerar om deras arbete som bland annat har 

berört frågor som:  

- Hur de kan utöka reklamen för träffpunkter och på så sätt locka ännu flera besökare.  

- Hur de kan utökat samarbete med förvaltningens kommunikatör för bland annat 

framtagningen av nya foldrar.  

- Hur de kan utöka samarbete med vårdcentraler, apotek, pensionärsorganisation för att på så 

sätt nå ut seniorer. 

- Hur de kan bjuda in föreläsare från bland annat statsbyggnadsförvaltningen. 

- Hur träffpunkterna ska kunna möta dem önskemål om aktiviteter som finns 

- Hur de ska arbeta för att uppmuntra seniorer, pensionärsföreningar till egna initiativ av 

aktiviteter.  

Vidare tillägger Hans Bäck att det skulle vara uppskattat med historiska föreläsningar samt att 

sång och musik erbjuds i större utsträckning på träffpunkterna. 

Jan Reimann fortsätter att tillägga att det är svårt att locka till just män för gemenskap och att 

det är svårt att få människor engagerade.  

Christina Munthe föreslår att träffpunkterna ska inneha dagstidningar.  

       

Sammanträdet ajourneras kl.15.15 

 

Sammanträdet återupptas kl.15.25 

       

6. Utspel HKP 

Utgår 

       

 

7. Ärenden från äldrenämnden 

 Motions subvention, 85 år och äldre 

Äldreförvaltningen föreslår motions subvention för seniorer 85 år och äldre med 300 kr per 

månad. Ärendet är planerat att tas upp äldrenämndens sammanträde 23 oktober. 
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8. Ärenden från äldreförvaltningen 

 Övrigt bidrag pensionärsföreningar- syfte och inriktning 

Den föredragande i ärendet Sam Norryd har på grund av sjukdom meddelat förhinder. 

Ordförande Martin Strömvall (KD) efterfrågar frågor av ärendet från deltagare i 

sammanträdet för att ta med sig. 

Inga frågor ställdes. 

 

 Uppföljning av platser för särskilt boende och rapport kring arbetet med 

trygghetsboenden utifrån den nya lagstiftningen  

Förvaltningschef Eva Ingemarsdotri informerar om hur Baldersro förvandlat lediga 

korttidsplatser till demensplatser då behovet förekom. Vidare informerar förvaltningschef om 

att Vardaga öppnar två boende nästa år. 70 platser i Brandbergen och 60 platser i Jordbro som 

kommer att en finsk avdelning med bastu. 

Vidare tillkommer det 54 platser i kommunal regi i Najaden huset (Rudsjöterrassen) som 

enligt tidsplan sätts i drift i september nästa år. Vid öppningen av boendet så kommer 

äldreförvaltningen införa det nya möbelkonceptet som tagits fram. Detta innefattar en 

enhetlighet av bland annat porslin, färger, möbler med mera för den boende med kognitiv 

svikt. Boendet kommer även bli utrustat med aktuell välfärdsteknik. 

  

- Parkvillan och trygghetsboende 

Ritningar för ombyggnation till ett trygghetsboende i befintliga lokal (Parkvillan) är 

framtaget. Det ska fattas ett inriktningsbeslut av Kommunstyrelsen i ärendet. Ordförande 

Martin Strömvall (KD) sänder ut utredningsdirektivet till deltagare i HKP. 

 

 Äldreomsorgen i stora drag 

Förvaltningschef Eva Ingemarsdotri informerar att förvaltningen i nuläget arbetar med något 

som kallas ”nära ledarskap”. Vilket innefattar en omorganisering av chefsledet inom 

avdelningen för ordinärt boende och avdelningen för vård- och omsorgsboende. 

Enhetschefsrollen samt administratörrollen är borttagen och ersätts med gruppchefer (1 

linjens chef) med en överordnad verksamhetschef. 

Natt och stöd flyttar över från den förebyggande avdelningen till avdelningen för ordinärt 

boende. 
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Vidare informerarar förvaltningschef om ”Heltidsresan”. Årsskiftet 2016-2017 tog 

kommunstyrelsen ett beslut om att erbjuda heltid till alla anställda. SKL och kommunal har 

sedan skapat ett kollektivavtal. Då detta har erbjudits så har våra medarbetare i flera fall valt 

att gå upp till heltid. Detta har inneburit att scheman behöver omarbetas vilket har skapat en 

viss oro hos en mindre grupp. Förvaltningen arbetar med delaktighet från medarbetare samt i 

samverkan med facken kring schema arbetet. 

Förvaltningschef fortsätter att informerar om att Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion 

och äldreförvaltningen har med detta påbörjat sitt arbete med att besvara 

inspektionsmeddelandet som ska vara färdigställt i november. Detta innebär förbättrade 

rutiner och riktlinjer samt ett arbete med dess implementering.  

Vidare informerar förvaltningschef om att äldreförvaltningen står inför utmaningar i och med 

sparkrav. Äldreförvaltningen ska under 2020 spara in totalt 16 miljoner kronor, vilket står för 

1.9 % av den årliga omsättningen. Haninge kommun är inte ensamma i denna utmaning, detta 

är något som samtliga kommuner i Sverige har som utmaning.  

       

 

10. Övriga frågor 

Frågor från Christina Munthe 

Fråga 1. Önskar en kontakt för fotvård (medicinsk) för äldre på Dalarö. 

Fråga 2. Att återinföra möjligheten för äldre att besöka skolan på Dalarö för att äta lunch. 

Svar från Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef och Martin Strömvall (KD), ordförande. 

 

Fråga från Carina Röjdner 

Fråga 1. Pågår det någon upphandling när det gäller hemtjänst eller boende? 

Svar från Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef. 

 

Fråga från Hans Bäck 

Fråga 1. Kan äldreförvaltningen vara behjälpliga med att utöka den offentliga toaletten? 

Svar från Martin Strömvall (KD), ordförande.  

 

Fråga från Pirkko Sinkkonen 

Fråga 1. När får Reipas tillträde till den nya lokalen? 

Svar från Anette Tyglare, avdelningschef förebyggande verksamhet  
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Förslag från Margareta Sutton (SPF) 

Förslår en samverkan mellan kommunens olika förvaltningar samt pensionärsföreningar 

utifrån SPFs bostadspolitiska program enligt följande: 

- Samverka kring boendemiljö för äldre, god tillgänglighet till kultur, handel, kommunikation. 

- Seniorboende och trygghetsboende med gemensamma samlingslokaler för de boende. 

- Generell ökad tillgänglighet i kommunen ex, installation av hissar 

- Tillsammans mot ensamhet (ett studiematerial). 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Jenny Mårtensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Martin Strömvall (KD)   Eva Ingemarsdotri 

Ordförande    Förvaltningschef 
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Bostadsanpassningsbidrag

• Bostadsanpassningsbidrag:

Det är ett ekonomiskt bidrag som gör det möjligt för 

personer att anpassa sin bostad utifrån sin 

funktionsnedsättning. 

• Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Boverket har tillsyn över kommunens bidragsverksamhet.

• Syfte:

Självständighet i egen bostad.

Kvarboende. 
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Hiss
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Hiss utredning

• Ansökan och intyg

• Hembesök

• Byte av bostad/flytt §9 

• Enklare lösning först

• Omdisponering av bostad

• Klara av hiss, lämplig hissmodell
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Hiss process

• Godkännande från fastighetsägare

• Offertförfrågan/begagnad hiss

• Samråd om bästa lösning

• Startbesked/bygglov

• Beslut, bifall/avslag

• Beställning/installation

• Från ansökan till installation ca 3-4 månader
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Efter installation

• Slutbesiktning

• Ägare av hissen

• Service/reparationer/besiktning

• Försäkring

• Om behovet upphör
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Frågor?

Kontakt handläggare:

Anna Blomberg 08-606 89 25

anna.a.blomberg@haninge.se

Rickard Kläringe 08-606 71 25

rickard.klaringe@haninge.se


