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Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde 
onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset  
 
Närvarande: 

Martin Lundqvist (FP) Ordförande 
Josef Kovács (KD) Äldrenämnden    
Gunnel Trelje (S) Kommunstyrelsen 
Birgitta Ahlgren (MP) Kultur- och fritidsnämnden 
Christer Erlandsson (S) Kultur- och fritidsnämnden 
Elisabeth Sandberg (C) Stadsbyggnadsnämnden 
Kjell Larsson (M) Stadsbyggnadsnämnden  
Sven Erik Westermark PRO 
Gunvor Kyller PRO 
Urban Staaf   PRO 
Kristina Andersson SPF 
Jan Reimann SPF 
Kristina Löttiger-Carlsson SPF 
Monica Nyholm SPF 
Sigvard Schwartzman SPF 
Margareta Sutton SPF 
Ritva Virolainen HPR 
Helmer Skog HPR 
Ewa Kardell Äldreförvaltningen 
Anita Kindberg Äldreförvaltningen 
Rolf Ljungström Äldreförvaltningen 
 
 
1. Upprop 
Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte 19 februari 2014 läggs till handlingarna.  
 
4. Ärenden från äldrenämnden 
Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar.  
 
- Förslag Mål & budget 
Äldrenämnden får 63 miljoner kr mer 2015 än 2014 och därmed utökas ramen 
till ca 633 miljoner kr. 
 
Några av förslagen i Mål & budget är: 
- Utbyggnad av Malmgården med ytterligare platser. 
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-  Samarbete mellan äldrenämnden och exploateringsavdelningen på kommun- 
   styrelseförvaltningen initieras och äldrenämnden ska vara mer aktiv när det  
   gäller seniorboende. 
-  Träffpunkterna ska utvecklas. 
 
Margareta Sutton (SPF) undrar om tankarna kring Parkvillans seniorcentrum, 
kommer det t ex att ordnas ett gym där? Martin Lundqvist svarar att han tar med 
sig frågan i det kommande utvecklingsarbetet av träffpunkterna. 
 
Martin Lundqvist ger besked att pressmeddelande om Mål & budget kommer att 
sändas ut i veckan. Han informerar också om att budget tas vid två tillfällen när det 
är valår (budget tas även upp i november/december). 
 
- Enkät pensionärsråd och handikappråd (delas ut) 
MR-beredningen (beredningen för mänskliga rättigheter) har sänt ut en enkät, per 
e-post eller i pappersformat, till alla representanter i pensionärsrådet och 
handikapprådet. I pensionärsrådet har det endast kommit svar från åtta av 21 
representanter.  
 
Margareta Sutton (SPF) framför att alla inte har fått enkäten. 
 
Martin Lundqvist föreslår att enkäten läggs till handlingarna. Det är svårt att dra 
några slutsatser av enkätens resultat och därför kommer diskussion och 
utvärdering ske på äldrenämndens planeringsdag i september då representanter i 
KPR deltar. En av de frågor som ev kommer upp är besättning av pensionärsrådet 
eftersom det idag finns fler föreningar som enl regler kan delta i KPR. 
 
Kjell Larsson (M) framför att det nästan är 40 % av KPR som har svarat på 
enkäten. Representanter för SPF framför att de inte har fått enkäten. 
 
- Reviderad äldreplan (förslag till beslut delas ut) 
Inget beslut är fattat om reviderad äldreplan. Äldreförvaltningen får i uppdrag att, 
utifrån de synpunkter som kommit in, ta fram ett första förslag. Ärendet kommer att 
tas upp i äldrenämnden vid två tillfällen och på äldrenämndens planeringsdag. 
 
Det finns möjlighet att komma med synpunkter på utdelat förslag före äldre-
nämndens möte 22 maj eller att lämna synpunkter på äldrenämndens 
planeringsdag. 
 
5. Ärenden från äldreförvaltningen 
 
- Lunchmåltider (information delas ut) 
Rolf Ljungström informerar. 
Den utdelade informationen om skollunch för seniorer ligger också på hemsidan 
(visas). http://www.haninge.se/sv/Aldre/Maltider/Skollunch-for-seniorer/ 
För att se vilken lunch som erbjuds klickar man på Till Din Skolmat. 
 
Det är sex skolor som erbjuder skollunch för seniorer. Lunchkuponger säljs på 
Kulturhuset och Fredrika Bremergymnasiet. Fler ställen där kuponger kan säljas 
framöver diskuteras. Det behövs kassaapparat för att kunna ha försäljning. 
Haninges skolor har fått utmärkelser för den mat som de erbjuder. 
 
Margareta Sutton (SPF) framför att Ribbyskolans mat är mycket bra. Margareta  
undrar om även pensionärer som bor på kommunens öar kommer kunna erbjudas 
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skollunch för seniorer på öarna. Ewa Kardell ger besked att förvaltningen kan 
undersöka om möjlighet finns till det. 
 
Kjell Larsson (M) framför att pensionärsföreningen på Muskö länge har pratat om 
möjlighet till detta. 
 
Rolf Ljungström framför att önskemål när det gäller måltidsfrågan kan tas via  
e-post till Rolf Ljungström, rolf.ljungstrom@haninge.se eller Catarina Heilborn 
koststrateg, catarina.heilborn@haninge.se. 
 
- Kundundersökning (bifogas) 
Rolf Ljungström presenterar den kundundersökning som har gjorts. Det företag 
som har genomfört kundundersökningen, CMA Research, presenterade samma 
material för äldrenämnden i april. 
 
Margareta Sutton (SPF) undrar vilka förbättringsområden som förvaltningen ser. 
Rolf Ljungström ger besked att t ex utevistelse är ett förbättringsområde. 
 
Ewa Kardell informerar om att förvaltningen har arbetet med kontaktperson som 
har varit ett av de önskemål som framkom tidigare. Mycket har gjorts när det gäller 
mat och resultatet har blivit bättre. Behoven är stora när det gäller mat och 
utevistelse. Den senaste kundundersökningen har ännu inte analyserats. 
 
Gunnel Trelje (S) framför att kundundersökningen är intressant och att det finns 
tidigare mätningar också. Hon framför att mat kan upplevas som dålig för att man 
har tråkigt. 
 
Rolf Ljungström ger besked att det tyvärr inte går att jämföra tidigare kundunder-
sökningar då vi detta år har valt att använda samma frågor som Socialstyrelsen 
använder för att kunna göra jämförelser med andra kommuner. 
 
Ewa Kardell framför att vi har 12 års tidigare resultat att också titta på. 
 
- Tillgänglighetsinventering 
Ewa Kardell informerar om att det är äldrenämnden som har samordningsansvar 
för tillgänglighetsfrågor. Det finns ett bra dokument framtaget för tillgänglighet. 
En tillgänglighetsinventering är påbörjad med länk till Tillgänglighetsguiden, 
http://www.haninge.se/sv/Tillganglighet/ De flesta av kommunens lokaler är 
inventerade. Förvaltningen har en projektanställd arbetsterapeut som har gjort 
tidigare inventering och nu fortsätter med t ex vallokaler, centrum i Haninge och 
framöver med inventering av vårdcentraler, arbetsförmedling m m. 
Ewa Kardell uppmanar representanter i KPR att höra av sig till henne med förslag 
på inventeringsobjekt. 
 
- 15-årsjubileum 
Äldrenämnden och äldreförvaltningen firar 15 år. På söndag 18 maj kommer alla 
träffpunkter hållas öppna. Då kommer man också att kunna nominera vem/vilka 
som ska vinna utmärkelsen ”årets seniorinsats”. Nominering kan lämnas fr o m 
18 maj t o m 31 augusti på någon av träffpunkterna. Kriterier för årets seniorinsats 
2014 är Till en person eller sammanslutning som utfört en insats av ideell och 
hälsofrämjande karaktär som bidragit till mervärde för seniorer i Haninge. 
Prissumman är 15 000: 
 
 

mailto:rolf.ljungstrom@haninge.se
mailto:catarina.heilborn@haninge.se
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Tanken är att ha en återkommande nominering till ”årets seniorinsats”. 
 
Monica Nyholm (SPF) framför att det har varit frågor om hur nominering ska ske. 
Ewa Kardell ger besked att alla som vill får nominera.                                       
 
6. Tematimme – Mest sjuka äldre (bifogas) 
Ewa Kardell redogör för ämnet Statens och Sveriges Kommuners och Landstings 
(SKL’s) överenskommelse inom äldreområdet. 
 
Olika kvalitetsregister har tagits fram och de har ökat kvalitén men tyvärr inte 
samverkan i samma grad. Sammanhållen vård mäts med två indikatorer, 
återinskrivning och undvikbar slutenvård. Man har bl a tittat på återinskrivning i de 
kommunala boendena och hemtjänsten samt i Stockholms läns landstings (SLL:s) 
öppna och slutna vård. Det går inte att identifiera personer. De siffror som 
används är från 2012. Det är en liten andel som står för en stor del av sjukvårds-  
Insatserna,10 % av invånarna står för 90 % av vårddagarna. Diagnosbilden är 
spridd, men man kan se att KOL är en diagnos att hålla ögonen på. 
 
De personer som skrivs ut en fredag återinskrivs inte i högre grad än de som 
skrivs ut övriga veckodagar. Antalet återinskrivningar varierar stort mellan 
Haninges olika vårdcentraler. 
 
86 % av Haninges äldre bor i ordinärt boende utan hemtjänstinsats. 
 
Arbetet går vidare med Brandbergen och man har haft en första workshop med 
deltagare även från SLL. För att de mest sjuka personerna ska kunna få ett bra liv 
måste man försöka att finna de personerna för att kunna se hur man ska kunna 
bidra. Man behöver försöka hitta bra och radikala lösningar. 
 
7. Utspel KPR 
Martin Lundqvist (FP) undrar om det är något utspel som KPR ska göra. 
Förslag från KPR är att göra ett utspel kring rulltrappan vid Handens 
pendeltågsstation. 
 
Martin Lundqvist (FP) kommer denna vecka att skriva om problemen för 
funktionshindrade och äldre när rulltrappan inte fungerar och att hissen många 
gånger inte går att utnyttja. Christer Erlandsson (S) framför att fallolyckor kan ske 
när resenärerna måste gå i trapporna. Han framför också att entrén till 
pendeltågsstation är en del av ”ansiktet utåt”. 
 
Christer Erlandsson (S) framför att SL och SLL bör uppvaktas. Martin Lundqvist 
(FP) informerar om att kommunledningen har kontaktat SL och försökt att trycka 
på i ärendet. Ny rulltrappa ska komma.  
 
8.  Information från pensionärsorganisationerna 
 
SPF: 
Sommaraktiviteter med bidrag från äldrenämnden är resor till Dalarö/Ornö, 
Tullgarns slott/Trosa och Väddö/Norrtälje. I inbjudan till resorna framgår att de  
sker med bidrag från äldrenämnden/äldreförvaltningen. Det kommer att vara 
verksamhet hela sommaren i Handen med café och grillaftnar.  
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Margareta Sutton informerar om att SPF/Runstenen har bjudit in alla politiska 
gruppeldare till möte 26 augusti kl 13.00, men få har svarat. 
 
PRO:   
Sommaraktiviteter såsom båtresa till Trosa, resa till Örebro och andra orter samt 
underhållning erbjuds. PRO ordnar transport till underhållningen. De kommer 
också att anordna tävlingar, t ex bangolf och erbjuda bridge. 7 juli är det traditionell 
äldredag. Barbro Nordgren skriver brev till SLL ang behov av ögonläkare till 
Haninge. S och M kommer att utfrågas. S har bjudit alla pensionärsorganisationer 
på lunch. Gunvor Kyller framför att Vendelsö inte kommer att anordna några 
sommaraktiviteter.  
 
HPR: 
Sommaraktiviteter med guidade turer till Dalarö, Årsta Slott, Häringeslott samt 
Mariefred och Gripsholms slott. Den 11 juni är det avslutningsfest. 
 
9.  Information från övriga nämnder 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Birgitta Ahlgren (MP) 
Haningedagen flyttar till centrala Handen. 
Fråga ang ev lokal för träffpunkt i Tungelsta kyrka. Ewa Kardell ger besked att 
positiva och intensiva samtal pågår med kyrkan om lokal.      
 
Christer Erlandsson (S) 
Äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att se över 
generationsövergripande frågor. 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Elisabeth Sandberg (C)  
Gatuunderhållet får plus 12 miljoner kronor i år. Vattentorn och gatuunderhåll är 
två stora frågor för stadsbyggnadsnämnden. Det är också mycket som byggs i 
kommunen.  
 
Kjell Larsson (M) 
Parken kommer att få tillskott. 
När det gäller detaljplanerarbetet är det många förfrågningar som kommer. 
Projekt om Poseidons torg. Hastighetsplan är på gång. När det gäller vägar som 
Trafikverket har ansvar för kan anmälan göras till Polisen om fordon kör för fort.  
 
Ingen information från övriga nämnder. 
 
Under punkten tar Gunnel Trelje (S) tar upp fråga om Handens sjukhus och om 
oron för var olika verksamheter ska etableras vid rivning av sjukhuset. Martin 
Lundqvist (FP) framför att SLL avser att hyra in sig i Haningeterrassen.  
 
Urban Staaf framför att vissa delar av sjukhuset är i bra skick. Martin Lundqvist 
(FP) menar att det kan vara svårt att renovera framöver när behov uppstår. 
Verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler ca 5-6 år. 
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10. Återrapportering i ärenden 
 
- Ny upphandling 2015 för närtrafik 
Remissvar är utdelat. Upphandling ska göras. Nytt system införs 2016. 
 
- Biljettautomat Dalarö 
Enligt återkoppling 9 maj till Martin  Lundqvist (FP) från trafikingenjören i Haninge 
kommun skulle ärendet med biljettautomat vara klart. Han återkommer med 
besked till Martin om vad som har hänt. 
 
- Lokaltaxa 
Äldrenämnden inväntar kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden 
avser att utreda frågan under 2015 för att gälla deras lokaler i hela kommunen.  
Äldrenämnden inväntar kultur- och fritidsnämnden för att se möjligheterna till ett 
gemensamt regelverk för nolltaxa. 
 
- Träffpunkt Sågen 
Enligt besked från Södertörns Brandförsvarsförbund går lokalen i Sågen inte att 
använda som träffpunkt. En dialog hålls nu med fastighetsägaren ang en alternativ 
lokal i närheten. 
 
- Ung omsorg 
MBL-förhandlingar kommer att hållas med Kommunal när det gäller upphandling 
av ung omsorg. I äldrenämnden är man överens om att upphandla tjänsten. 
 
- Hjärtstartare i Handens och Västerhaninges centrum 
Information sätts upp och i Västerhaninge vill centrum också skaffa en egen 
hjärtstartare. Hjärtstartare finns nu på apoteket.  
 
Urban Staaf (PRO) framför att skylt för hjärtstartare saknas. Martin Lundqvist (FP) 
framför att han har meddelat det.  
 
11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Mötet avslutas kl 16.55. 
 
Minnesanteckningar 

 
Anita Kindberg 
               
Bilagor: 
- Kundundersökning 
- Mest sjuka äldre 
 
Nästa möte hålls den 17 september 2014. 


