Dnr: AN 15/2014

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde
onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö,
Kommunhuset
Närvarande:
Martin Lundqvist (FP)
Josef Kovács (KD)
Per Ryhd (S)
Gunnel Trelje (S)
Birgitta Ahlgren (MP)
Kjell Larsson (M)
Sven Erik Westermark
Gunvor Kyller
Gösta Håxell
Marianne Torstensson
Agneta Hermansson
Evert Johansson
Kristina Andersson
Jan Reimann
Kristina Löttiger-Carlsson
Monica Nyholm
Sigvard Schwartzman
Margareta Sutton
Pirkko Sinkkonen
Ritva Virolainen
Ewa Kardell
Anita Kindberg
Morgan Norberg
Anna-Carin Wallin
Kjell Lindgren

Ordförande
Äldrenämnden
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF
SPF
SPF
SPF
HPR
HPR
Äldreförvaltningen
Äldreförvaltningen
Äldreförvaltningen
Äldreförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen, punkt 7

1. Upprop
Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte 14 maj 2014 läggs till handlingarna.
4. Ärenden från äldrenämnden
Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar.
Det är få ärenden på äldrenämnden i september.
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- Medborgardialog
Äldrenämnden har fått frågor från MR-beredningen när det gäller
medborgardialog. I svaret kommer äldrenämnden att nämna följande områden
där man har en medborgardialog:
• Äldrenämnden och kommunala pensionärsrådet (KPR) har mycket samarbete
och gemensam planeringsdag
• Äldrenämnden bjuder in till Äldreforum två gånger per år (i november och mars)
• Har haft dialogmöten med pensionärsföreningar när det gäller äldreplanen
• Ewa Kardell har möten i Framtidsgruppen där 10 medborgare ingår
Har äldrenämnden en bra medborgardialog? Martin önskar synpunkter på
planeringsdagen 25 september.
- Ärende angående seniormingel, avslag
Äldrenämnden har 2014 tackat nej till att bidra till det seniormingel som kultur- och
fritidsförvaltningen anordnar. En av anledningarna är att äldrenämnden går med
underskott. Det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen också tänker på äldre
när det gäller utbud av aktiviteter.
- Filmning av äldrenämndens sammanträden
Det har kommit förfrågan från ett företag om att få filma de nämndmöten som är
öppna. Varje nämndordförande måste bekräfta om det är möjligt och Martin
Lundqvist (FP) har gett besked att företaget får filma äldrenämndens möten.
Det kan ge en större öppenhet att tillåta filmning.
- Årets seniorvänligaste insats
Medborgare har bjudits in att komma med förslag på vem/vilka som har gjort årets
seniorvänligaste insats. Det har kommit in ca 40 förslag. Jury är Ewa Kardell och
Martin Lundqvist (FP). Beslut redovisas på äldrenämnden 25 september. Pris
delas ut på äldremässan 1 oktober.
- Nya äldreboenden
Två nya äldreboenden kommer att öppnas.
På Tuvvägen öppnar Frösunda omsorg 54 platser under andra halvan av 2015.
I Tungelsta planerar Attendo att öppna äldreboende med 54 platser under 2016.
Det kommer att ge en bra försörjning av platser i äldreboenden. Äldreboendet
kommer kombineras med en förskola i samma byggnad. Framöver planeras att
äldreboende kommer att finnas i Jordbro. Intresse för äldreboende i Brandbergen
är också framfört. I dagsläget finns Lovisagården i Brandbergen men det boendet
har dispens.
5. Ärenden från äldreförvaltningen
- E-handel
Morgan Norberg och Anna-Carin Wallin informerar.
Elektronisk handel inom hemtjänsten är ursprungligen ett medborgarförslag.
Tanken är att elektronisk handel ska ersätta inköp som idag görs av hemtjänstpersonal. Äldreförvaltningen har av äldrenämnden fått i uppdrag att starta ett
pilotprojekt, men kommer att genomföra elektronisk handel i full skala.
Det har varit ett lågt intresse från handlare och inga anbud har kommit in under
upphandlingsförfarandet.

2

Dnr: AN 15/2014
Varför införa e-handel?
Det kan:
• ge hemtjänstkunder tillgång att handla på nätet
• minska risker med kontakthantering
• förbättra arbetsmiljön för hemtjänstpersonal genom att minska tunga lyft
Tre alternativ finns när inga anbud har kommit in.
• göra en ny upphandling och eventuellt ändra något i underlag/krav
• ringa runt till leverantörer och använda befintligt underlag, vilket är möjligt i
och med att inga anbud har kommit in
• använda möjlighet att för enskild kund täcka ersättning för att plocka upp
varor vilket skulle ge en högre grad av valfrihet för kunden
Synpunkter/frågor/svar:
• Hur hjälper man dem som inte är vana vid datorer? Svar: Hemtjänstutförare tar
emot lista och skriver in beställning i t ex handdator. Kund kommer, avgiftsfritt,
få hjälp med kort, inköp och att plocka upp varor.
• E-handel är positivt. Alternativ med ny upphandling förordas och att man tittar
på kraven.
• Har e-handel provats i andra kommuner? Svar: Ja i Eskilstuna bland annat.
I början har kunder haft ett visst motstånd, men sedan har de sett vinsterna med
e-handel.
- Unga resurspersoner inom äldreomsorgen
Morgan Norberg informerar.
Det finns privata aktörer som har ett intressant koncept där unga personer hjälper
till på äldreboenden. De hjälper till med enkla arbetsuppgifter som att t ex spela
spel med de boende och de ska inte göra ordinärt arbete. Diskussion har hållits
med facklig organisation. De unga resurspersonerna kommer inte att hjälpa till på
demensboenden.
Synpunkter/frågor/svar:
• Får de unga personerna lön? Svar: De får lön av det företag där de är anställda.
Upphandling i någon form kommer att göras.
• Det verkar mycket bra och är bra med generationsmöten.
• Bra, de unga får en första inblick i äldreomsorg. Den ordinarie personalen kan få
svårt att hinna med att utbilda. Svar: Utbildning får de unga på det företag där de
är anställda. De unga resurspersonerna ska inte göra ordinarie uppgifter utan ge
de boende ”guldkant”.
• Har några kommuner provat konceptet? Svar: Ja och även några av de stora
privata företagen.
• Sätts åldersgräns och finns det en övre gräns? Svar: Ja, det gäller 15-åriga
skolungdomar från Haninge. De unga resurspersonerna ska bara arbeta några
timmar per helg. Ett av de företag som erbjuder detta koncept är Ung omsorg.
De fick pris för sitt arbete samma år som äldreförvaltningen fick pris.
• Ger en möjlighet att få in unga i arbetslivet. Svar: Det ger unga möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden och öka intresset för äldreomsorg samtidigt som
det ger de boende ”guldkant”.
• I USA arbetar man på ett framgångsrikt sätt med ungefär samma upplägg.
Det är betydelsefullt för både yngre och äldre.
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- Lokal i Tungelsta
I början av 2015 kommer det finnas lokal i Tungelsta. Det sker i samarbete med
kyrkan.
Gösta Håxell (PRO) undrar hur det blir med lokal på Muskö. Martin Lundqvist (FP)
framför att den lösning som finns är tillfällig. I budget för 2015 får tjänstemän på
äldreförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att försöka lösa
lokalfrågan. Gösta Håxell (PRO) framför att han har förslag på lokal och
återkommer med information om detta till Ewa Kardell och Martin Lundqvist (FP).
- Svårast sjuka äldre
Projekt påbörjas 1 oktober 2014 i Brandbergen. Äldreförvaltningen har från
Stockholms läns landsting fått 200 000 kronor för att kunna göra djupintervjuer
med de som arbetar med de mest sjuka äldre för att kunna nå den gruppen.
De mest sjuka äldre behöver ha någon som ”håller i sjukvården” för dem.
Hans Berglund har fått i uppdrag att arbeta med projektet som både kommer att
kunna ge mindre lidande och samtidigt besparingar.
Medel söks tillsammans med KTH från Karolinska Institutet. Förhoppningsvis
kommer sju av Södertörnskommunerna att delta i ansökan. Om ansökan beviljas
måste kommunerna delta med ungefär samma summa som erhålls. Medel söks
för att kunna bygga upp en sambandscentral där man t ex ska kunna kommunicera via bildtelefon och arbeta för att få ett helhetsgrepp om de mest sjuka äldre.
Gunnel Trelje (S) framför att det låter som ett intressant projekt och undrar hur
många personer som det kan handla om i Brandbergen. Ewa Kardell ger besked
att det är ca 80 personer som berörs. Brandbergen har valts ut därför att det är
den kommundel som har flest återinläggningar.
- Åtgärder med anledning av underskott
Ewa Kardell informerar.
Underskottet skrivs upp med 10 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.
Äldreförvaltningen ville själva göra en stor analys av läget. Äldrenämnden kommer
att få en redovisning med handlingsplan och konsekvensbeskrivning. Av underskottet är 10 miljoner från verksamheterna och det underskottet går det inte att
göra något åt. Resterande underskott på 40 miljoner kronor beror på volymökning.
Äldreförvaltningen har gjort följande:
• Reviderat biståndsbeslut och då tittat på att regler, rutiner och riktlinjer har följts.
Allt ser ut att vara rätt gjort. Det är också viktigt att besluten är humana.
• Djuprevision pågår av 160 ärenden. Anna-Carin Wallin gör denna revision.
• Revision ska göras årligen.
• Revision av korttidsboende, mer optimala placeringar kan eventuellt ge
marginella effekter.
• Översyn av bemanningscentrum (BC) där vissa organisationsändringar görs.
Det finns väldigt få områden där besparingar kan göras.
Monica Nyholm (SPF) frågar om volymökning är kalkylerad.
Martin Lundqvist (FP) ger besked att det alltid finns en kalkylerad risk när det
gäller volymökning, men att det alltid är den lägsta summan som räknas på i
budgetramarna. Ewa Kardell ger besked att förvaltningen alltid tittar på den
demografiska utvecklingen, men den ser olika ut från år till år och stämmer inte
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enligt demografin. Demografin kan se annorlunda ut i andra kommuner och vissa
kommuner kan lättare göra en beräkning. Efterfrågan går upp och ner årsvis och
går eventuellt att se över en 10-årsperiod.
- Seniorval.se
Webbsida finns med många bra tips. I seniorval.se finns privata aktörer med men
hitintills inga kommuner. Haninge går med som första eller eventuellt andra
kommun.
- Äldremässa 1 oktober
Ewa Kardell har spelat in jinglar som sänds på Radio Haninge och Rose-Marie
Geijer kommer att bli intervjuad i Radio Haninge.
- Annonsbilaga i dagspress 27 september
Äldreförvaltningen har fått bra respons från andra kommuner efter att ha varit med
i annonsbilagor tidigare. Äldreförvaltningen kommer att delta i annonsbilaga som
delas ut 27 september.
6. Utspel KPR
Se punkt 7 angående pendeltågsstationer.
7. Information från pensionärsorganisationerna
Kent Lindgren är inbjuden till dagens möte för att informera/besvara frågor om
pendeltågsstationer i Handen och Västerhaninge samt vinkbussar enligt punkter
från SPF. Kent är anställd på enheten strategisk planering på kommunstyrelseförvaltningen och arbetar med övergripande trafikfrågor. Kent arbetar inte med
vägar, busshållplats etc.
SPF:
• Pendeltågsstationer i Handen och Västerhaninge
Kent Lindgren ger besked:
När det gäller den trasiga rulltrappan i Handen har kommunen försökt att påverka
ärendet under lång tid. Vid kontakt med SL får kommunen besked att upphandling och tillverkning tar lång tid. Idag har Kent fått besked att fyra rulltrappor ska
bytas ut. Först byter man den ena rulltrappan ner till stationshallen och sedan
den andra och därefter de rulltrappor som går till perrongen. De byter också ut
hissar. Hiss ner till stationshall ska vara bytt första kvartalet 2015.
Gösta Håxell (PRO) undrar om SL ska arbeta parallellt med byte av rulltrappor
och hiss. Han framför också att det har tagit lång tid att åtgärda samt att PRO
har många medlemmar som inte kan ta sig till pendeltåget. Kent Lindgren framför
att kommunen har framfört klagomål flera gånger, men det är svårt att påverka.
När det gäller pendeltågsstation i Västerhaninge har han inte fått besked om att
det ska pågå något byte av anläggning där.
Margareta Sutton (SPF) framför att det har varit stopp i rulltrappan vid flera
tillfällen vilket gör det svårt att ta sig till perrong på andra sidan spåret.
Martin Lundqvist (FP) framför att det finns tillgänglighetskrav.
Kent Lindgren ger besked att han åker till Västerhaninge pendeltågsstation och
ser hur det ser ut där och tar upp frågan med SL vid möte. Bästa möjlighet att få
kontakt med SL är att samla in flera synpunkter och själv sända dem till SL.
Kent Lindgren står också till tjänst.
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Martin Lundqvist (FP) framför att synpunkter samlas in till KPR i februari 2015
till kommunstyrelsens svar i maj på remiss från SL. KPR:s synpunkter lämnas till
Kent Lindgren inför remissvar.
• Vinkbuss Handen
Kent Lindgren ger besked:
Under flera år har det funnits önskemål om att få vinkbuss till fler orter i Haninge.
Enligt besked från SL är både Vinkbuss och Närtrafik utgående. De räknar med
att i stället ha en anropsstyrd närtrafik framöver. Den frågan utreds just nu.
Kommunen föreslår SL att Haninge ska vara ett testområde. Det skulle kunna
vara en förbättring mot Vinkbuss och Närtrafik. Kent Lindgren framför att han
sänder in de synpunkter som kommer när det gäller trafikfrågor.
Synpunkter:
- KPR har tidigare lämnat skrivelser till SL angående utökning av vinkbuss och
förslag på sträckning för Flexen.
- Busstrafik Vendelsö – problem att nå vårdcentral och skola. Kent Lindgren
framför att det kan vara en början till lösning när fler vägar byggs i området.
- Biljettautomat Dalarö. Kent Lindgren framför att SL har gett besked att det går
att köpa biljetter på Dalarö Turistbyrå kl 10.00-16.00. SL har själva haft
önskemål om att ha Preem som försäljningsställe.
Agneta Hermansson (PRO) framför att Preem vill vara försäljningsställe och
att en automat där man kan fylla på reskassa önskas. På Dalarö Turistbyrå
kan man endast köpa engångsbiljetter. Hon tar också upp frågan om turtäthet
till Dalarö. Kent Lindgren ger besked att han tar med sig fråga om försäljningsstället samt automat vid nästa möte med SL. När det gäller turtäthet till Dalarö
har SL, vid tidigare dialog, framfört att SL går på beläggningsgrad.
Förslag från Sigvard Schwartzman (SPF) att bjuda in representant från SL till
möte i KPR. Kent Lindgren framför att det är bra att skriva frågor och sända till
SL med förfrågan om de kan delta vid möte.
• Planering av Handen
Vid KPR:s möte 18 december är temat ”Haningeterrassen”. Beräknad tid för
temat är 20-30 minuter.
• Klagomål Baldersro Plaza
Anhöriga har framfört klagomål på omsorgen på Baldersro Plaza. Ewa Kardell
ger besked att en utökad revision är gjord på Baldersro. Vid anhörigmöten deltar
chefer från äldreförvaltningens beställarenhet. När det gäller personaltäthet är
den på ungefär samma nivå som den som äldreförvaltningen har. Kommunen
köper platser. När det gäller korttidsboende har kommunen avtal. Ökad transparens är önskvärd, men läget är under kontroll. Besked till anhörig är att mer tid
behövs och att det pågår ett ständigt samarbete.
• Parkvillans seniorcentrum
Margareta Sutton (SPF) framför önskemål om att i Parkvillan ha seniorcentrum
på samma sätt som i Brandbergen och Tallhöjden. På Parkvillan finns det för få
aktiviteter och lokalerna är för små för att kunna ha t ex ett gym.
Martin Lundqvist (FP) ber att SPF kontaktar Parkvillan och framför sina synpunkter. De kan framöver också kontakta Ewa Kardell eller Martin Lundqvist.
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PRO:
• Hjärtstartare Haninge centrum
Det behövs symbol och instruktion. Martin Lundqvist (FP) har vid kontakt med
centrumägare i somras fått besked att de, efter att ha utbildat sin personal, skulle
sätta upp skyltar. Martin tar upp detta igen med centrumägaren.
• Accesskortshantering i Dalarö. Se punkt 7, under SPF/Vinkbuss/Synpunkter
• Boulebana Dalarö
Agneta Hermansson (PRO) framför att boulebanan i Dalarö försvinner när
konstgräs läggs på fotbollsplan. 2010 fick Dalaröborna avslag från kultur- och
fritidsnämnden samt äldrenämnden på sin ansökan om medel för att anlägga
boulebana. Det finns inga andra aktiviteter än boule i Dalarö framför Agneta.
Birgitta Ahlgren (MP) tar med sig frågan till kultur- och fritidsnämnden.
Agneta Hermansson (PRO) framför att tomtägarföreningen ger tillstånd till att
boulebana byggs. Hon sänder skrivelse ang detta till Birgitta Ahlgren och de två
fortsätter att ha kontakt i ärendet.
• Hemsida
Gösta Håxell (PRO) framför att ny ledamot för PRO ska föras in.
• Lunchkuponger
Evert Johansson (PRO) framför att PRO Västerhaninge har köpt in kuponger
för lunch på skola.
HPR:
• Sommarresor – två sommarresor har genomförts
• 15-årsjubileum – Reipas har 15-årsjubileum i november 2014.
• Kurser i engelska kommer att anordnas.
• Föreläsning i iPad kommer att hållas på äldremässan.
9. Information från övriga nämnder
Stadsbyggnadsnämnden
Kjell Larsson (M)
Anita Kindberg sänder ut planer till KPR.
Nämnden har svarat på remiss ang strandskydd.
Kultur- och fritidsnämnden
Margareta Sutton (SPF) ställer fråga om hyra av kommunens lokaler.
Birgitta Ahlgren (MP) ger besked att diskussioner fortfarande pågår och att beslut
ännu inte är fattat.
Christina Löttiger-Carlsson (SPF) framför att kostnaden för att hyra lokal i skola för
matlagningskurs för ensamstående är 1 500:- för en gång, enligt besked från
Brandbergsskolan. Förhoppning finns om en bättre taxa framöver.
Martin Lundqvist (FP) framför att han har pratat med Rose-Marie Geijer om
lokaler.
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Monica Nyholm (SPF) framför att nytt utspel behövs. Pensionärsorganisationerna
lägger ner mycket arbete och att det är dåligt att det tar 1,5 år att få ett svar från
kommunen.
Ingen information från övriga nämnder.
9. Återrapportering i ärenden
Inga ärenden att återrapportera.
10. Övriga frågor
- Utvärdering KPR
Utvärdering av KPR sker på äldrenämndens planeringsdag.
- Återkoppling övrigt bidrag
Övrigt bidrag ska återrapporteras.
Idéer inför 2015 års övrigt bidrag diskuteras på äldrenämndens planeringsdag.
- Sammanträdestider 2015
Föreslagna tider för 2015 fastställs och kommer att hållas:
18 februari, 13 maj, 16 september och 17 december (i samband med äldrenämnd)
Mötet avslutas kl 17.00.
Minnesanteckningar

Anita Kindberg
Nästa möte hålls den 18 december 2014.
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