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Minnesanteckningar möte med Pensionärsrådet  
onsdagen den 14 december 2016, i Kommunhuset 

 

Närvarande:  

Annett Haaf (S) Äldrenämnden, ordförande 
Suzanne Kickan Enman (KD) Äldrenämnden 
Ulla-Britt Öhman (C) Kommunstyrelsen 
Ove Andersson (MP) Kommunstyrelsen 
Birgitta Ahlgren (MP) Kultur- och fritidsnämnden 
Pia Lublin (L) Kultur- och fritidsnämnden  
Gunnel Trelje (S) Stadsbyggnadsnämnden 
Kjell Larsson (M) Stadsbyggnadsnämnden 
Ulla Jonsson PRO 
Bitte Berggren PRO (ersätter Evert Johansson) 
Ove Nordström  PRO  
Kerstin Larsson Selin PRO 
Gunvor Kyller PRO 
Kristina Löttiger-Carlsson SPF 
Birgitta Brynnel SPF  
Ragnar Gustavsson SPF  
Monica Nyholm SPF 
Eyvind Näslund SPF 
Margareta Sutton SPF 
Pirkko Sinkkonen HPR 
Ritva Virolainen HPR 
Ewa Kardell Äldreförvaltningen 
Anita Kindberg Äldreförvaltningen 
Karin Borgefors Äldreförvaltningen 
Kristin Jarneland Äldreförvaltningen 
Marjaana Lehmonen Nilsson Äldreförvaltningen 
 
 
1. Upprop 
Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från möte i KPR 2016-09-08 läggs till handlingarna. 
 
4. Ärenden från äldrenämnden 
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.  
 
Ekonomi 
Prognos visar nollresultat för äldrenämnden. 
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Avlösning 
Ansvaret för avlösning övergår till äldreförvaltningens stödgrupp. Avlösning blir 
den nionde kvalitetsdeklarerade tjänsten. 
 
Öppen träffpunktsverksamhet Västerhaninge 
Den öppna träffpunktsverksamheten som PRO i Västerhaninge och SPF 
Runstenen ansvarar för varsin dag i veckan kommer att fortsätta. 
 
Effekter genomförda effektiviseringar 
Den ekonomiska effekten genom effektiviseringar är 17,8 miljoner kronor för 2016 
och 7,6 miljoner kronor för 2017. 
 
Annett Haaf framför att deltagarna i KPR är välkomna att vara kvar när äldre-
nämnden har sitt möte i anslutning till dagens KPR. 
 
5. Ärenden från äldreförvaltningen 
Förvaltningschef Ewa Kardell informerar. 
 
Äldremässan 
De synpunkter som kommit angående äldremässan har till största delen varit 
positiva. Inför äldremässa 2017 kommer ett ”omtag” att ske. En revision kommer 
att göras på mässan för att se om den kan förbättras och om mässan ger det som 
önskas att den ska ge. På äldremässan 2016 var det cirka 500 besökare, vid den 
första äldremässan som hölls var antalet besökare cirka 125. Trygghet är det 
äldreomsorgen vill förmedla. 
 
Synpunkter från KPR:s deltagare: 
• Positivt och roligt 
• Hur ska man kunna få fler besökare från Västerhaninge? 
  När representant från äldrenämnden eller äldreförvaltningen kommer till SPF:s  
  möten i Västerhaninge är det fler besökare på de mötena än de besökare som  
  kommer till äldremässan. Ewa Kardell framför att det är bra att kombinera besök 
  hos pensionärsorganisationerna och att ha äldremässa. Möjligtvis skulle fler  
  besökare från Västerhaninge komma om äldremässan hålls i en annan lokal.  
  Det positiva med att vara i kommunhuset är ju att det också är medborgarnas  
  hus. 
 
  Annett Haaf (S) inflikar att Seniorminglet hölls i Västerhaninge.  
  Margareta Sutton (SPF) påpekar att mer reklam för Seniorminglet hade behövts  
  samt att Seniorminglet skulle ha varit mer av mingel än det som erbjöds. 
  Pirkko Sinkkonen (HPR) framför att det var trevligt att den man som sjöng också   
  sjöng på finska. 
 
Mötesplats Jordbro 
Marjaana Lehmonen Nilsson, projektledare för Mötesplats Jordbro, informerar. 
PowerPoint-presentation bifogas. 
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Ytterligare en träffpunkt ska skapas och nu i Jordbro, i Jordbro kultur- och 
föreningsplats, före detta Jordbromalmsskolan. Tanken är att integrera äldre och 
yngre. Där finns redan 15 olika aktörer och de välkomnar träffpunkten. Invigning är 
tänkt att hållas i slutet av februari (27 februari enligt förslag). På invigningen 
kommer förvaltningscheferna från äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvalt-
ningen och ordföranden från äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden att 
delta. 
 
Aktiviteter ”tjuvstartade” 26 november 2016 då Reipas anordnade dans. Det var 
Blå vägen, de som driver caféet, som höll i serveringen. Två ungdomar deltog i 
serveringsarbetet på ett bra sätt och aktiviteten var trevlig. 
 
Hur ska man nå dem som bor i Jordbro? Jo, genom att skapa personliga 
kontakter, till exempel genom hemtjänstpersonal som arbetar i Jordbro och genom 
att höra vad de som bor i Jordbro vill göra. Öppet hus, där man bjuder på kaffe, 
kommer att hållas i januari 2017. 
 
Förslag på aktiviteter från möten som har hållits med pensionärsorganisationerna: 
• Hur man använder de moderna mobiltelefonerna (ungdomar kan visa äldre) 
• Matlagningskurser för äldre män  
• Dokumentärfilmer där unga kan filma äldre 
 
Förslagen måste först förankaras med de boende i Jordbro.  
Ytterligare ett förslag till aktivitet har framförts och det är stadsodling. 
 
SPF tar upp de frågor som de har anmält under punkt 7 angående mötesplats 
Jordbro. 
 
Monica Nyholm (SPF) undrar när projektet startar och vilket som är slutmålet. 
Svar: Startskott är invigningen. I maj kommer en utvärdering att göras för att se 
om projektet ska läggas ned eller om träffpunkten ska permanentas. Det tar tid att 
bygga upp ett förtroende och att få bra aktiviteter. Det kan vara svårt att kunna 
göra en utvärdering redan i maj. 
 
Margareta Sutton (SPF) undrar om ett politiskt beslut har fattats om att utvärdering 
ska göras i maj och att det i så fall är en kort tid innan utvärdering ska ske.  
Svar: JA, politiskt beslut har fattats om utvärdering i maj 2017. 
 
Monica Nyholm (SPF) undrar vilka aktörer som är verksamma i lokalerna. 
Svar: U137, Porten, biblioteket, Blå vägen (socialt företag som serverar lunch och 
kaffe), Dignitas (socialt företag som hjälper behövande att fylla i blanketter till 
exempel), Jordbro United, Jordbro världsorkester, IOGT/NTO med flera. 
 
Monica Nyholm (SPF) framför att SPF har flera pensionärer som bor i Jordbro och 
de är vana vid den typ av träffpunktsverksamhet som äldreförvaltningen har i dag. 
Detta verkar vara en ny typ av träffpunkt. Marjaana Lehmonen Nilsson framför att 
SPF:s medlemmar är välkomna till det Öppna hus som kommer att anordnas i 
januari. Marjaana kommer att finnas i lokalerna i Jordbro en hel del och alla är 
välkomna att komma dit och träffa henne. 
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Annett Haaf (S) informerar om att det i den politiska plattformen står att 
träffpunkterna ska utvecklas. Politiken önskar att de ska fungera också på nya sätt 
och att det är viktigt att representanter i KPR pratar om utvecklingen av 
träffpunkterna. 
 
Monica Nyholm (SPF) framför att SPF behöver få Mötesplats Jordbro mer 
strukturerat. 
 
Ewa Kardell framför att de 15 aktörer/organisationer som finns idag redan 
samarbetar och att det finns fantastiska resurser som går att få del av. Att det är 
ostrukturerat beror på att det är ett helt nytt koncept som man arbetar med. 
En utvärdering behövs för att äldrenämnden ska kunna fatta beslut om ifall pengar      
ska tillföras ny träffpunktsverksamhet. Generationsmöten är viktiga. Framöver 
kommer förhoppningsvis mer struktur finnas. 
 
Annett Haaf (S) menar att, vad hon vet, så finns inte något liknande Mötesplats 
Jordbro någonstans i Sverige. Verksamheterna ska bli de verksamheter som 
gästerna önskar. Socialförvaltningens dagliga verksamhet vill också delta i arbetet. 
Det är bra med samarbete mellan olika förvaltningar. 
 
Margareta Sutton (SPF) påpekar att det i Nacka finns ett samarbete mellan olika 
aktörer. 
 
Marjaana Lehmonen Nilsson framför att det är viktigt att få veta vad det är som 
idag gör att en del inte vill komma till träffpunkterna. Detta för att kunna skapa en 
verksamhet som de boende i Jordbro vill ha. Det är inte säkert att Mötesplats 
Jordbro kommer att samverka med alla de 15 aktörer som finns idag, men alla har 
välkomnat Mötesplats Jordbro. Huset har en inkluderande atmosfär. 
 
Kickan Enman (KD) påpekar att när utvärdering görs måste beaktande tas till att 
verksamheten inte har varit i gång mer än tre månader i stället för sex månader 
som var tanken. 
 
Monica Nyholm (SFP) framför att SPF önskar mer information om Mötesplats 
Jordbro för att i sin tur kunna sprida mer information. 
 
Marjaana Lehmonen Nilsson tackas för sin presentation. 
 
Nästa gäst är Kristin Jarneland, tillgänglighetsstrateg. 
 
Tillgängliget 
Kristin Jarneland informerar, PowerPoint-presentation bifogas. 
 
Kristin Jarneland informerar om det nya uppdrag som hon har fått; att inventera 
utemiljön runt kommunens vård- och omsorgsboenden. 
 
Samhället ska vara tillgängligt för alla. Enklare brister i tillgänglighet i tidigare 
publika lokaler ska åtgärdas av fastighetsägare. Regler gäller publika lokaler där 
vissa delar i vård- och omsorgsboende räknas som publika lokaler.  
Tornberget har 2010 inventerat inomhusmiljön på kommunens vård- och 
omsorgsboenden. Nu inventerar Kristin utemiljön. Hon kontrollerar entré, gård och 
möjlighet att ta sig ut och kunna vara på gården. Exempel visas. Lägenheternas  
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uteplatser är inte tillgängliga för alla. Den sammanfattning som är gjord gäller 
Johanneslund.  
 
Margareta Sutton (SPF) undrar om de privata uteplatserna inte ligger i åtgärds-
plan. Kristin ger besked att hon ska ta upp frågan med Tornberget, men det är 
tyvärr ett omfattande arbete att åtgärda uteplatserna. Bitte Berggren (PRO) menar 
att några av de boende väl kan ta sig ut. Ewa Kardell ger besked att cirka 
80 % av de boende på vård- och omsorgsboenden är rullstolsburna eller går med 
rollator. Margareta Sutton (SPF) framför att Åbyparken inte är så tillgänglig. 
Kristin Jarneland menar att det är bra att äldreförvaltningen kan få vara med i 
arbetet kring parken. 
 
Eyvind Näslund (SPF) framför att det vore bra om det fanns ved vid grillplatserna. 
Annett Haaf ger besked att hon tar med sig frågan till kultur- och fritidsförvalt-
ningen. 
 
Kristin Jarneland tackas för sin presentation. 
 
Nyckeltal; vilka nyckeltal ska äldreförvaltningen arbeta med 2017 
Äldreförvaltningen ligger bra till i de nyckeltal som redovisas. Det gäller framför allt 
för hemtjänsten. Nyckeltalen för vård- och omsorgsboendena är inte lika bra. 
Ewa Kardell redovisar några nyckeltal såsom att hålla kvar kontinuitet i 
hemtjänsten där man har gått från 17 personer till 10 personer. Den nivån ska 
hållas. 
 
Pensionärens delaktighet i den egna vård och omsorgen ska öka.  
 
När det gäller läkemedelshantering/förbrukning vill äldreförvaltningen ha en ännu 
bättre samverkan med Stockholms läns landsting för att kunna förbättra den även 
om äldreförvaltningen inte skriver ut medicin. Äldreförvaltningen gör vad som går 
att göra för att påverka landstinget när det gäller denna fråga även om förvalt-
ningen har avsagt sig delegering från Primärvården. Samverkan kan ske i andra 
frågor såsom nutrition. 
 
Äldreförvaltningen arbetar även med andra nyckeltal men i olika omfattning. 
Ewa Kardell ber KPR att komma med förslag och synpunkter. 
 
Äldreombud 
Frågan om äldreombud diskuterades på möte i KPR ordförandeberedning. 
Det är en kvalitetsfråga att arbeta med 2017. Ewa Kardell föreslog vid mötet att en 
arbetsgrupp ska tillsättas. I arbetsgruppen ska två representanter per pensionärs-
organisation, totalt sex personer, ingå samt tjänstemän från äldreförvaltningen.  
I arbetsgruppen kommer cirka 10 personer att ingå, eventuellt kommer någon 
representant från äldrenämnden att ingå i gruppen. Pensionärsorganisationerna 
utser representanter och meddelar namn till Ewa Kardell före nästa möte i KPR,  
22 februari 2017. 
 
Bostäder för äldre 
Ewa Kardell har tidigare informerat om uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen 
tillsammans med äldreförvaltningen har fått. Uppdraget är hur bostäder för äldre 
ska utvecklas. Det gäller generellt för nybyggnation. 
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Eyvind Näslund (SPF) tar upp frågan kring boende och tar upp ett exempel: en 
person som bor på tredje våningen i en fastighet utan hiss råkar ut för en olycka 
och blir rullstolsburen och kan inte komma ut. Den personen kan snabbt bli 
nedbruten och behöva flytta till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär en hög 
kostnad. Det vore bra om det i stället gick att få fastighetsägaren att bygga en hiss 
i fastigheten. Annett Haaf (S) framför att Kristin Jarneland har arbetat med 
bostadsanpassning och att det var en av frågorna som hon arbetade mycket med. 
 
Kristin Jarneland framför att det går att ansöka om bidrag för bostadsanpassning, 
även om det inte kan hjälpa alla. Ewa Kardell informerar om att en trappstegshiss 
kan fungera. Att sätta in en hiss innebär en hög kostnad och fastighetsägarna får 
sina lägenheter uthyrda även om hiss saknas. I den bostadsutredning som har  
gjorts finns det tankar kring bidrag för hiss.  
 
I det uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen och äldreförvaltningen har fått 
ska man se vad som kan göras i befintligt bostadsbestånd. Kontakt kommer också 
att tas med Tornberget för att se om möjlighet finns att byta dörrar till uteplatser på 
Johanneslund. 
 
Margareta Sutton (SPF) framför att föreningar inte kan söka bidrag för bostads-
anpassning utan det kan bara personer göra. Kristin Jarneland ger besked att 
föreningslokaler är publika och att man får kontakta fastighetsägaren. 
 
Annett Haaf framför att det är mycket som är ”på gång” när det gäller bostäder för 
äldre. 
 
Slutar som förvaltningschef 
Ewa Kardell informerar om att hon kommer att avsluta sitt arbete som förvaltnings-
chef i Haninge kommun sista september 2017. 
                                                                                                                                                      
6. Utspel KPR 
Inget utspel. 
 
7.  Frågor från pensionärsorganisationerna 
Annett Haaf informerar om att det på KPR:s ordförandeberedningar ställs många 
frågor. Pensionärsorganisationerna är välkomna att kontakta Annett Haaf även vid 
andra tillfällen för att få svar på frågor. De svar som inte kan ges omgående kan 
biläggas minnesanteckningar KPR. 
 
Annett Haaf har ställt de frågor som framkom på den senaste ordförande-
beredningen i KPR till Göran Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. 
 
(Notering från sekreterare Anita Kindberg: Svar har skrivits in i minnesan-
teckningarna med kursiv text efter respektive fråga eller biläggs anteckningarna.) 
 
SPF: 
– Mötesplats Jordbro; Svar under punkt fem. 
– Nynäsvägen, grop på övergångsställe; Svar enligt bilaga. 
   Felanmälan kan göras under trafik- och resor, felanmälan på kommunens   
   hemsida. Monica Nyholm framför att kommunen har kontaktats i frågan. 
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– Mattcurling, lokal i Haninge; Svar: Mattcurling ska köpas in till föreningshuset i 
   Jordbro vid årsskiftet 2016/2017. Mattcurling finns i rackethallen i Jordbro och i 
   Jordbrohallen. 
– Större lokaler för möten, kostnader; Svar: Inget nytt beslut är fattat ännu, arbete 
   pågår. Margareta Sutton (SPF) Bra om äldreförvaltningen försöker påverka  
   möjlighet till större lokaler vid nybyggnation också. Svar: Det påpekas alltid vid  
   nybyggnation.  Ragnar Gustavsson (SPF) Finns det möjlighet att hyra större  
   lokaler i Jordbro? Svar: Det går redan idag att hyra större lokaler i Jordbro. 
– Trafikbelysning; Svar enligt bilaga. 
– Promenadbelysning Jordbro gravfält. Margareta Sutton (SPF) påpekar att det är 
   många personer som går mellan Jordbro och Västerhaninge via gravfälts-   
   området. Belysning behövs verkligen. Svar enligt bilaga. 
– Plogning vid entrén till Handens sjukhus; Svar enligt bilaga. 
– Cykling utan ålder, medborgaförslag överlämnat till äldrenämnden/ 
   äldreförvaltningen. Svar: Äldreförvaltningen kommer att köpa in fler likadana  
   cyklar som finns på Vallagården. De som lämnat medborgarförslag kommer att    
   bjudas in till äldrenämnden. På den cykel som finns får den boende sitta bredvid 
   någon i personalen och får uppleva en cykeltur även när man inte kan cykla själv  
   längre. 
– Ålderdomshem; medborgarförslag; Svar: De som lämnat medborgarförslag  
   kommer att bjudas in till äldrenämnden. 
 
Helena Hartzell kallar trafik och säkerhetsombud till möte två gånger per år. 
Ove Nordström (PRO) informerar om att han inte har blivit kallad. Från PRO kallas 
Hans Magnusson och från SPF kallas Yngve Boye och Dag Svensson. 
 
Eyvind Näslund (SPF) tar upp fråga om att snövall läggs vid övergångsställen när 
gator plogas. Gunnel Trelje (S) och ledamot i stadsbyggnadsnämnden framför att 
den frågan var uppe i stadsbyggnadsnämndens förra möte och nu prioriteras 
gång- och cykelbanor. Hon framför att stadsbyggnadsförvaltningen kan kontaktas 
vid frågor och synpunkter. Eyvind Näslund (SPF) framför att det är bra om 
äldreförvaltningen/äldrenämnden trycker på om bättre snöröjning. 
Gunnel Trelje (S) ger besked att enskilda personers påpekande och synpunkter 
alltid beaktas av stadsbyggnadsförvaltningen. Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) 
framför att när trafikombuden har förmedlat synpunkter har ändringar skett snabbt. 
 
PRO: 
– Investeringsstöd för byggande av äldreboende; Svar: Regeringen har avsatt  
   medel. Information finns på Boverkets hemsida. Bitte Berggren (PRO) påpekar 
   att frågan var om kommunen hade ansökt om bidrag. Svar: Ewa Kardell ger 
   besked att den frågan tas i den arbetsgrupp som Ewa nämnde tidigare där 
   kommunstyrelsen och äldreförvaltningen har fått i uppdrag att titta på  
   boendefrågan. När det gäller vård- och omsorgsboenden är tillgången i Haninge  
   god, men man får se vad kommunen kan ansöka om. 
– Planering av Vegastaden; Svar: Se bilaga.  
   Ulla Jonsson tar upp frågan om planerad hälso- och sjukvård och att diskussion  
   väl måste föras om de frågorna när stora områden byggs. Svar från Gunnel  
   Trelje (S) att det är Stockholms läns landsting som planerar hälso- och sjukvård.  
   Alex Barsati är projektledare för Vega. Han är duktig och kan säkert komma och  
   informera vid möte. Annett Haaf (S) framför att diskussioner förs om hälso- och  
   sjukvårdsfrågor när nya områden planeras. Hon tar också upp att kommunen  
   agerade när frågan om Tungelsta vårdcentral var aktuell. 
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– Beslut om bidragsnivåer 2017; Svar: Beslut är fattat. Nivåerna är desamma 
   som för 2016. 
– Svårt att få med information i Mitt i Haninge; frågan är inte aktuell längre. 
– Vad händer med tomt nära PRO:s lokal i Västerhaninge? Svar: Se bilaga samt  
   Gunnel Trelje (S) ger besked att frågan har diskuterats i kommunfullmäktige.  
   Den gård som har diskuterats är privatägd. Förskolan har tidigare fått använda  
   gården, men nu vill ägaren bygga på gården. 
 
Ove Nordström (PRO) tar upp fråga om plogning i Dalarö. Plogning har upphört 
och bara sand läggs ut. Annett Haaf (S) undrar om felanmälan har gjorts 
på kommunens hemsida.  
 
Eyvind Näslund (SPF) framför att det alltid förutsetts att pensionärer har datorer. 
Om alla pensionärer behöver ha dator får kanske kommunen hjälpa till med att 
anskaffa datorer. Annett Haaf (S) ger besked att det alltid går att ringa och göra en 
felanmälan om man inte har tillgång till dator. 
 
Kjell Larsson (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, framför att han tar till sig de 
frågor som berör stadsbyggnadsnämnden, men att det alltid går att kontakta 
stadsbyggnadsförvaltningen och att felanmälan fungerar bra. 
 
Annett Haaf (S) framför att kontaktuppgifter till snöröjningen läggs in i 
minnesanteckningarna från dagens möte. 
 
Kontaktuppgifter snöröjning: 

  
 
Flera synpunkter kring snöröjning, busstrafik med mera kommer upp. 
Pirkko Sinkkonen (HPR) framför klagomål på busstrafiken. 
Monica Nyholm (SPF) informerar om att deras förening kontaktat Nobina och att 
de fick åka buss med dem och fick mycket bra information och bland annat 
telefonnummer för information om tillgänglighet. Telefonnumret är 020-120 20 22. 
 
Margareta Sutton (SPF) framför att Haninge sköter snöröjningen bra i jämförelse 
med hur Stockholms stad sköter snöröjningen. 
 
Ulla Jonsson (PRO) framför att Närtrafiken inte har gett en lika bra service som 
tidigare, men nu kommer de tidigare chaufförerna tillbaka så förhoppningsvis blir 
servicen bättre. 
 
Kristin Jarneland ger besked att Nobina gärna tar emot synpunkter på 
busstrafiken. 
 
 
 



                                         Dnr: ÄN 2016/3.4   9 

Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) undrar hur det ska kunna gå att ”trycka på” mer 
än vad som har gjorts för att vinkbussen ska fortsätta till Vendelsö vårdcentral. 
Gunnel Trelje (S) ger besked att frågan har varit uppe i kommunfullmäktige 
tidigare och att hon ”tar med sig frågan”. 
 
8.  Information från övriga nämnder 
Ingen information. 
 
9.  Återrapportering i ärenden 
Inga ärenden att återrapportera. 
 
10. Övriga frågor 
Datum KPR 2017 
Det första mötet för året ändras från 15 februari till 22 februari i övrigt enligt utsänt 
förslag. Det innebär att KPR under 2017 har följande möten: 
 
22 februari, 24 maj (externt), 13 september (gemensamt möte med 
Handikapprådet och med tema bostäder) och 19 december (i samband med 
äldrenämnd) 
 
Mötet avslutas kl cirka 17.00. 
 
Minnesanteckningar 

 
Anita Kindberg 
               
Nästa möte hålls 22 februari i kommunhuset.  
 
 
Bilagor: 
– Presentation Mötesplats Jordbro 
– Presentation Tillgänglighet 
– Svar på frågor från SPF och PRO från Göran Svensson 
– Svar på frågor från SPF och PRO från Gunnel Trelje 
– Lusthuset, Nacka (liknande Mötesplats Jordbro) 


