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Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde
onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset
Närvarande:
Annett Haaf (S)
Suzanne Kickan Enman (KD)
Ulla-Britt Öhman (C)
Birgitta Ahlgren (MP)
Gunnel Trelje (S)
Kjell Larsson (M)
Sven Erik Westermark
Gunvor Kyller
Ove Nordström
Evert Johansson
Kerstin Larsson Selin
Jan Reimann
Kristina Löttiger-Carlsson
Monica Nyholm
Nils Scherlund
Pirkko Sinkkonen
Ritva Virolainen
Ewa Kardell
Anita Kindberg

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

Deltagare från Nobina:
Christer Berg, Alexandra Nilsson, Carolin Bengtsson och Erik Asklund
1. Upprop
Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 6, Tematimme tas före punkt 4.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från möte i KPR 2014-12-18 läggs till handlingarna.
6. Tematimme
– Trafikfrågor
Christer Berg (Nobina) inleder med att berätta att Nobina ser över turtäthet och
linjer. Evert Johansson (PRO) undrar om det kommer att bli vinkbussar även i den
södra delen av kommunen och framför att det är svårigheter att åka från den södra
delen till den norra delen av kommunen. Christer Berg (Nobina) ger besked att de
tar över ansvaret för 981, men att det inte ligger i planeringen att ha vinkbuss i den
södra delen av kommunen. Inga nya linjer är planerade.
När det gäller Sågen och buss till Vendelsö vårdcentral så finns det idag ingen
linje som trafikerar vårdcentralen. Haninge kommun räknar med att bebygga
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området och då kanske det kommer buss som går till Vendelsö vårdcentral, men
det är inget som Nobina har tittat på.
Gunnel Trelje (S) framför att det är förplanerat för en busshållplats vid vårdcentralen.
Monica Nyholm (SPF) ställer sig undrande till att man placerar en vårdcentral på en
plats som är svår att nå med kollektiva färdmedel. Christer Berg (Nobina) ger besked
att vårdcentraler i de flesta fall brukar läggas nära trafikstråk.
Ewa Kardell framför att representanter från Nobina inte kan ge besked om den
planering av vårdcentraler och trafik som Stockholms läns landsting ansvarar för.
Annett Haaf (S) framför att frågan även drivs även i Stockholms läns landstings
färdtjänst och tillgänglighetsberedning där Annett är ledamot.
Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) framför att de personer som har svårt att gå och som
inte har färdtjänst inte kan ta sig till vårdcentralen. För dem med egen bil finns det
inte heller tillräckligt antal parkeringsplatser vid vårdcentralen.
Christer Berg (Nobina) informerar om att Nobina, enligt avtal med SL, själva kan
komma med förslag. Nobina kan till exempel komma med förslag om ny sträckning
för busslinje 981. De återkommer i frågan. Det har också kommit önskemål till Nobina
om förlängning av rutt för busslinje 981 till Port 73.
Kjell Larsson (M) undrar om Muskö tillhör Nobinas området. Christer Berg (Nobina)
ger besked att Muskö tillhör Nobinas område. Kjell Larsson (M) framför önskemål om
senare kvällsturer till Muskö.
Frågor från Ulla-Britt Öhman (C) och svar från Christer Berg (Nobina)
• Hur kommer det sig att ledbussar används även när det är få passagerare?
Svar: Ledbussen kan behövas under högtrafik och körs hela dagen. Antalet ledbussar blir förmodligen lägre i Nynäshamn framöver.
• Turtäthet? Svar: Turtätheten ska ses över, men glesbygden ska inte
få mindre utbud.
• Får Nobina betalt per passagerare? Svar: Ja, i detta avtal är det så. Basutbudet ska
följas.
• Blir det skillnad i basutbudet mot idag? Svar: Nuvarande tidtabell är basutbud.
• Kan man ha anropstrafik? Svar: Det går att lägga på anropsstyrning i glesområden.
Annett Haaf (S) undrar om hur sträckningen är idag för busslinje 981. Christer Berg
(Nobina) ger besked att sträckningen idag är Handens sjukhus – centrala Handen –
Tuvvägen – Brandbergen. Turen tar ca 50 minuter.
Kjell Larsson (M) tar upp fråga om direktbussar till Västerhaninge och framför att det
idag går parallella direktbussar (längs med pendeltågssträckning) från Nynäshamn.
Christer Berg (Nobina) svarar att det idag inte ingår i Nobinas uppdrag att köra
bussar parallellt med pendeltågen. De kommer att titta på direktbussarna från
Nynäshamn.
Pirkko Sinkkonen (HPR) undrar om busslinje 981 skulle kunna trafikera Jordbro
på onsdagar runt kl 11.00 och 13.30 eftersom så många pensionärer har svårt att ta
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sig till HPR:s lokal i Jordbro under den tiden. Det är problem att komma med buss
837 eftersom det är så många barnvagnar och rollatorer på bussen.
Christer Berg (Nobina) ger besked att busslinje 981 körs med ett mindre fordon och
har begränsat utrymmet.
Christer Berg (Nobina) ger besked att Tullhuset i Dalarö tillhandahåller accesskort.
Ove Nordström (PRO) framför att det bara går att köpa nya accesskort i Tullhuset,
men att det inte går att fylla på befintliga accesskort.
Annett Haaf (S) tackar Christer Berg (Nobina) och hans kollegor för att de kom till
KPR:s möte.
Christer Berg (Nobina) framför att det var intressant att få komma till KPR.
4. Ärenden från äldrenämnden
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.
– Bidrag 2016
Beslut för bidrag 2016 togs på äldrenämndens möte i mars 2015.
Beslut om Äldreplan fattas vid kommunfullmäktiges möte i september 2015.
– Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden angående P-tillstånd för hemtjänsten
Skrivelse är sänd till stadsbyggnadsnämnden angående ett generellt parkeringstillstånd för hemtjänstpersonal så att de kan parkera hemtjänstens bilar vid besök
hos kunder.
– KPR i anslutning till äldrenämndens möten 2016
På ordförandeberedning för KPR diskuterades möjlighet att ha KPR i samband
med äldrenämndens möten från och med år 2016. Då har ledamöter i äldrenämnden och KPR större möjlighet att delta/lyssna på varandras möten.
5. Ärenden från äldreförvaltningen
– Ekonomi
Äldreförvaltning/nämnd har en ansträngd ekonomi med ett underskott på
32 miljoner kronor. Ewa Kardell återkommer med mer information om ärendet
effektiviseringar på KPR:s möte 16 september. Underskottet beror på ökade
hjälpinsatser (volymökning).
– Mötesplats KPR 16 september 2015
Mötet 16 september 2015 hålls på Johanneslunds vård- och omsorgsboende och
börjar kl 14.00 med visning av Johanneslund.
– Information värdighetsgaranti
Värdighetsgaranti hör ihop med kvalitetsdeklarerad tjänst. Broschyr med
information om värdegrund och värdighetsgaranti delas ut. Möte har hållits med
Framtidsgruppen om den kvalitetsdeklarerade tjänsten ”Att söka hjälp”.
På KPR:s möte 16 september lämnas mer information av Rolf Ljungström.
Om äldreförvaltningen inte håller de löften som är utlovade i de kvalitetsdeklarerade tjänsterna har äldreförvaltningen en lagstadgad skyldiget att
kompensera kunden (värdighetsgarantin).
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Det är inte lagstadgat hur kompensation ska utgå, men det kan vara pengar eller
annan kompensation.
Enligt svar i kundundersökning är det cirka 25 % av äldreförvaltningens kunder
som känner till värdighetsgarantin. Det är viktigt att pensionärsföreningarna för ut
information om värdighetsgarantin till sina medlemmar. I äldreförvaltningens
expertgrupp för värdighetsgaranti ingår Ewa Kardell, Elizabeth Lindholm Hahne
och Rolf Ljungström.
– Nominering till årets seniorinsats
Haningedagen är ett av de tillfällen där information om nominering till årets
seniorinsats ska ges. Den/de som ska nomineras får inte arbeta med äldreomsorg
som profession utan insatsen ska vara ideell. Nomineringen lämnas till äldreförvaltningen per post eller e-post. Sista dag för nominering är 20 september 2015.
– Nytt arbetssätt på korttidsboende
Det nya arbetssättet är effektivt. Korttidsboendet på Johanneslund kommer att
ha både ett korttidsboende med övernattning och med det nya arbetssättet med 6
platser för polikliniskt korttidsboende där pensionären är på korttidsboendet dagtid
och i hemmet på natten Tryggheten finns kvar, men den boende får bo i sitt eget
hem. Ingen ny personal kommer att anställas.
Pirkko Sinkkonen (HPR) undrar om det polikliniska korttidsboendet kommer att
vara öppet på helger också. Svar: Ja.
Annett Haaf (S) framför att det är ett intressant arbetssätt och att det liknar Trygg
Hem. Kommunen har inte ett rehabiliterande ansvar, men viss bostadsanpassning kan behövas. Lokalen är stor och lämplig för ändamålet. Två platser
är redan igång. Äldreförvaltningen arbetar kreativt.
– Certifiering av vård- och omsorgsboende (särskilt boende)
Upptaktsarbete pågår på Vallagården i samarbete med Nestor. Det har kommit en
svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för
äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Standarden kommer
att diskuteras på möte i Nestors FoU-styrgrupp vid möte 22 maj. Grundtanken var
att allt material och metoder som Nestor har tagit fram ska användas i upptaktsarbetet på Vallagården. Eftersom den svenska standarden har kommit är det
viktigt att förhålla sig till den. Ewa återkommer framöver med mer information och
eventuellt kommer också Britt Almberg, före detta FoU-chef på Nestor, att delta.
– Äldremässan 1 oktober 2015 – inga bussar kommer att beställas
Inga bussar kommer att beställas till mässan 1 oktober 2015.
Pensionärsföreningarna har tidigare framfört att önskemålet om bussar är stort
och därför har olika modeller för transport med bussar prövats vid de senaste
äldremässorna. Det har visat sig att det är få personer som har åkt med bussarna
och därför, med tanke på förvaltningens/nämndens ekonomiska läge, kommer
inga bussar att beställas i år.
6. Utspel KPR
Inget utspel KPR var aktuellt att göra när ordförandeberedning hölls och inget
utspel tas upp vid dagens möte i KPR.
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7. Information från pensionärsorganisationerna
SPF:
Monica Nyholm:
• Priser på lokaler – Det är dyrt att vara i skolorna, men ibland behövs stora
lokaler. Svar Annett Haaf (S): Översyn är påbörjad och under beredning.
• Framtidsgrupper – PR har gjorts för Framtidsgrupperna och Ewa Kardell
har varit och informerat pensionärsorganisationerna. Kommentar Ewa Kardell:
Ewa kommer att samla nuvarande Framtidsgrupp och dem som har anmält
intresse till möte i höst. Ewa svarar alla som har sänt intresseanmälan.
Ännu har Ewa inte bestämt sig för om det ska bli två grupper eller fyra.
Om det blir två grupper kommer den ena gruppen att arbeta med infrastruktur ur ett
äldreperspektiv och förebyggande arbete och den andra gruppen med rättssäker
biståndsbedömning samt god och säker omsorg.
• Handens sjukhus – oroande att inte få besked om vad som ska hända.
Svar Annett Haaf (S): Annett håller med om det och menar att något måste
hända. Socialdemokraterna, som är i opposition i Stockholms läns landsting, lyfter
frågan i landstinget. Lokaler i Haningeterrassen är avsatta för specialistsjukhus,
men inget beslut är ännu fattat om vad de lokalerna ska användas till. Haninge
behöver bland annat ögon- och öronläkare. Det finns också ett stort behov av
geriatrikplatser.
• Inläsningstjänst Iris – Svar Ewa Kardell: Äldreförvaltningen har tyvärr inte råd att
sluta avtal med Iris för den inläsningstjänst som de erbjuder. Förvaltningen ser över
om det går att sluta avtal med bibliotek i Haninge för inläsningstjänst som var och
en får betala själv.
• Promenader på vård- och omsorgsboenden (särskilt boende) – Svar Ewa Kardell:
De boende som vill promenera får i stor utsträckning göra det. Aktiviter har styrts
upp under senare år.
Annett Haaf (S) inflikar att Väntjänsten hjälper till med promenader.
• Hjärtstartare; Monica Nyholm framför att Annett Haaf har hjälpt till med kontakt för
utbildning. Gunnel Trelje (S) ställer fråga om utbildning. Annett Haaf ger besked att
utbildning krävs när man köper hjärtstartare och att det på Torvalla finns en person
som kan ge utbildning för hjärtstartare. Pirkko Sinkkonen framför att Jane Persson
på äldreförvaltningen kan utbilda i HLR (hjärt- och lungräddning). Pirkko framför att
det inte finns någon hjärtstartare på Finnstugan. Ewa Kardell ger besked att varje
förening själv får köpa hjärtstartare. Kjell Larsson (M) framför att Civilförsvarsföreningen säljer hjärtstartare och eventuellt också utbildning. Kerstin Larsson
Selin (PRO) framför att Civilförsvarsföreningen har hållit gratis utbildning på Muskö.
• Haningedagen – Svar Ewa Kardell: Ett bra upptaktsmöte hölls 12 maj.
PRO:
• Ingen möteslokal på Muskö (Kerstin Larsson Selin). Nu på sommaren finns ingen
lokal på Muskö eftersom Sjökrogen har öppnat sin egna verksamhet för
säsongen. Svar: Annett Haaf framför att hon tar till sig informationen. Ewa Kardell
ger besked att frågan inte är lätt att lösa. Många försök har gjorts att hitta lokal.
• Boulebana Dalarö (Ove Nordström). Frågan har varit uppe flera gånger i KPR.
Birgitta Ahlgren (MP) ger besked att hon har pratat med Jan Molin på kultur- och
fritidsförvaltningen och fått besked att frågan ska vara löst. Birgitta hänvisar till
Jan Molin i denna fråga.
• Samarbetsavtal med hyresgästförening och träffen (Ove Nordström).
Svar: Annett Haaf (S) framför att hyresgästföreningen inte får ha kvar sin lokal
utan har fått lova att använda träffens lokal en helg i månaden. Ove undrar om
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fler föreningar kan få använda lokalen. Svar Ewa Kardell: Samarbetsavtalet
med Hyresgästföreningen är ett undantag och Hyresgästföreningen krävs på
motprestationer.
HPR:
• Problem med Finnstugans dörr (Pirkko Sinkkonen). Diskussioner har hållits med
Gravlunds (fastighetsägare). Annett Haaf framför att hon har fått information om
problemet.
• Pirkko Sinkkonen informerar om att en utflykt ska göras till Norrköping 2 juni.
9. Information från övriga nämnder
Kultur- och fritidsnämnden
Birgitta Ahlgren (MP) ger besked att lunchkuponger kan köpas på biblioteket i
Handen. Evert Johansson (PRO) informerar om att PRO i Västerhaninge säljer
lunchkuponger som föreningen köper på biblioteket i Västerhaninge.
Ove Nordström (PRO) framför att kuponger går att köpa i Dalarö skola.
Kjell Larsson (M) informerar om att diskussion har hållits angående möjlighet att
äta i skolmatsalen på Muskö.
Stadsbyggnadsnämnden
Kjell Larsson (M) framför att det kommer många detaljplaner. Samråd Arbottna har
passerat nämnden vid möte 22 april.
10. Återrapportering i ärenden
– Reflexer
Kjell Larsson (M) ger besked att stadsbyggnadsförvaltningens reflexer var slut,
men att de planerar att ordna reflexer till hösten. Gösta Håxell (PRO) har fått
meddelande om detta av Kjell Larsson.
– Redovisning av antal skolluncher samt kontanthantering för kuponger och kan
kuponger köpas på fler av Haninge kommuns bibliotek?
Ewa Kardell ger besked att 461 luncher har ätits. Kuponger finns att köpa i
Fredrika Bremer-gymnasiet (Café Forum), Brandbergsskolan, Runstensskolan,
Ribbyskolan, Vendelsömalmsskolan, Dalarö skola, Kulturhuset och biblioteket i
Västerhaninge. Ewa framför att det är föredömligt att PRO i Västerhaninge köper
in kuponger. Äldreförvaltningen kan inte bestämma vilka inköpsställen som ska
finnas. För att kunna sälja kuponger måste det finnas kassaregister. När det gäller
vilka skolor som kan erbjuda lunch måste respektive skola själva bedöma om de
kan ta emot fler gäster. En ökning kommer säkert och fler skolor kommer troligtvis
bli intresserade av att kunna erbjuda lunch till pensionärer.
– P-platser för handikappade, Handen
Frågan bordläggs.
– Hjärtstartare i Haninge centrum
Frågan bordläggs.
– Riktlinjer för hjärtstartare i Haninge kommunhus
Annett Haaf (S) ger besked. Annett har haft kontakt med Dario Jovic,
internservicechef. Det finns en hjärtstartare per våning och den är placerad i
vinge A på respektive våning. Det finns ingen hjärtstartare på våning 0 och 7.
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Det är serviceavdelningen som ansvarar för service av hjärtstartarna.
I dagsläget är det 10 personer som har utbildning. Serviceavdelningen kontaktas
vid behov. Information om utbildning för hjärtstartare är uppsatt i kommunhusets
pentryn. Det finns inga riktlinjer för hjärtstartare.
Ulla-Britt Öhman (C) informerar om att alla polisbilar och taxibilar har hjärtstartare
och att hjärtstartare också finns på många pendeltågsstationer. På Muskö finns
hjärtstartare i brandbil. Det kan behövas hjärtstartare vid till exempel Utö och
Dalarö brygga. Den som har utbildning för hjärtstartare kan ha en app i sin
mobiltelefon. Ove Nordström (PRO) framför att det finns hjärtstartare på träffen i
Dalarö.
Annett Haaf (S) tackar för informationen.
11. Övriga frågor
– Samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
Ulla-Britt Öhman (C) informerar om möte där hon och Pirkko Sinkkonen (HPR)
deltog. Nästa möte är 20 november. På mötet informerades bland annat om
jourläkarbilar som dirigeras via Vårdguiden. De är i första hand tänkta för besök
hos äldre och barnfamiljer. Pirkko Sinkkonen (HPR) inflikar att jourläkarbilarna kör
på kvällar, nätter och helger.
Nils Scherlund (SPF) undrar hur man når jourläkarbilarna. Ulla-Britt Öhman (C) ger
besked att de nås via 1177 (Vårdguiden).
Ewa Kardell informerar om att kampanj har gått ut till hemtjänsten angående
jourläkarbilar. Antalet jourläkarbilar har utökats.
Anita Kindberg ger besked att hon sänder ut inbjudan till KPR angående
samverkansmöte när hon får inbjudan från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Christina Löttiger-Carlsson (SPF) önskar att P-platser vid Vendelsö vårdcentral tas
upp som ärende.
Inga fler övriga frågor anmäls.
Annett Haaf informerar om att ordföranden för pensionärsföreningarna kommer att
bjudas in till äldrenämndens planeringsdag 24 september.
Annett Haaf avslutar mötet och tackar alla deltagare.
Mötet avslutas kl 16.45
Minnesanteckningar

Anita Kindberg
Nästa möte hålls den 16 september 2015 på Johanneslunds vård- och
omsorgsboende. Visning kl 14.00, mötet börjar kl 15.00.
OBS! Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats.
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