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Minnesanteckningar möte med Pensionärsrådet  
onsdagen den 22 februari 2017, i Kommunhuset 
 
Närvarande:  

Annett Haaf (S) Äldrenämnden, ordförande 
Ulla-Britt Öhman (C) Kommunstyrelsen 
Birgitta Ahlgren (MP) Kultur- och fritidsnämnden 
Pia Lublin (L) Kultur- och fritidsnämnden  
Kjell Larsson (M) Stadsbyggnadsnämnden 
Bitte Berggren PRO (ersätter Sven-Erik Westermark) 
Gunvor Kyller PRO 
Gösta Håxell PRO (ersätter Ulla Jonsson) 
Kerstin Larsson Selin PRO 
Ove Nordström  PRO  
Benny Nilsson SPF 
Birgitta Brynnel SPF  
Kristina Löttiger-Carlsson SPF 
Margareta Sutton SPF 
Monica Nyholm SPF 
Ragnar Gustavsson SPF  
Pirkko Sinkkonen HPR 
Ritva Virolainen HPR 
Ewa Kardell Äldreförvaltningen 
Anita Kindberg Äldreförvaltningen 
Anna-Carin Wallin Äldreförvaltningen 
Jenny Westling Äldreförvaltningen 
Rolf Ljungström Äldreförvaltningen 
Agneta Rolfhamre Haninge Föreningsråd 
 
 
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 2016-12-14 läggs till handlingarna. 
 
4. Ärenden från äldrenämnden 
Ordförande Annett Haaf (S) informerar.  
 
Årsredovisning/budget 
Årsredovisningen är positiv och budget är i balans och visar ett positivt resultat. 
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Moderaterna byter ledamöter i alla nämnder 
Alla moderata ledamöter har bytt nämnd och i äldrenämnden sitter nu Veronica 
Pagard Salem.  
 
Vinkbuss 
Mirja Thårlin, kommunstyrelseförvaltningen, har sänt e-post till sekreterare i 
kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet med önskemål om 
hjälp att sprida information till respektive råd angående närtrafikbusslinje 981 
(vinkbuss) i Handen och Brandbergen. Möjlighet finns att via henne lämna 
önskemål och synpunkter till trafikförvaltningen i Stockholms län. Synpunkter ska 
lämnas till Mirja Thårlin senast 15 mars 2017. Anita Kindberg sänder e-
postmeddelandet från Mirja Thårlin till KPR. 
 
Invigning av Mötesplats Jordbro 
Mötesplats Jordbro invigs 27 februari 2017, klockan 15.00. Alla är välkomna till 
invigningen. Monica Nyholm (SPF) framför att det i annonsen står att Jordbrobor 
är välkomna. Annett Haaf (S) och Ewa Kardell ger besked att alla är välkomna 
till invigningen. Pirkko Sinkkonen (HPR) framför att arbetsgruppen också önskar 
alla välkomna. Annett Haaf (S) informerar om att hon kommer att ha ordföranden 
för socialnämnden i Tyresö med sig. Det är roligt att visa äldreförvaltningens 
verksamhet och de kommer under dagen att besöka Brandbergens och 
Parkvillans seniorcentrum, Djurgårdsplans träffpunkt och Mötesplats Jordbro.  
 
Margareta Sutton (SPF) tar upp frågan om att Porten (ungdomsverksamhet) 
eventuellt ska stängas. Annett Haaf (S) ger besked att U137, som angränsar till 
Porten, inte kommer att beröras av det. 
 
5. Ärenden från äldreförvaltningen 
 
Jenny Westling, kommunikatör på äldreförvaltningen, presenterar sig. 
 
Äldreplan, PowerPoint-presentation bifogas 
Rolf Ljungström och Anna-Carin Wallin presenterar äldreplan. Den äldreplan som 
gäller idag togs fram 2010. När det gäller arbetet med ny äldreplan är tanken att 
börja om från början. Hur kan vi samarbeta och hur kan vi bidra? Staben kommer 
gärna med presentationsmaterial till pensionärsföreningarna. 
 
Margareta Sutton (SPF) önskar få presentationsmaterialet så snart det går. 
Ewa Kardell framför att det är viktigt att veta vad som står i Mål, strategi och 
budget och att material även från det dokumentet framöver kommer att sändas till 
KPR. 
 
Agneta Rolfhamre (Haninge Föreningsråd) föreslår att remiss sänds även till dem, 
vilket Ewa Kardell menar är en bra idé. 
 
Äldreombud 
Förslag till utformning har sänts ut tillsammans med kallelse och dagordning inför 
dagens möte i KPR. Ewa Kardell har i utsänt dokument önskat förslag på 
representanter från pensionärsföreningarna. 
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Margareta Sutton (SPF) framför att det finns så många frågor kring äldreombud att 
de idag inte har namn på representanter. SPF menar att frågan i grunden ska 
ligga på äldreförvaltningen. Till distriktets årsmöte finns motion om regional eller 
kommunal äldreombudsman. 
 
Ewa Kardell framför att det går att ha ett pilotprojekt. Man måste våga tänka nytt 
och få fram olika schatteringar från pensionärerna. Äldreförvaltningen har inte 
samma möjlighet att få fram nyanser med mera. Allt handlar om att få en bättre 
äldreomsorg. 
 
Gösta Håxell (PRO) informerar om att PRO tidigare har haft ett äldreombud som 
kunde hjälpa till behövande med kontakter och mycket annat.  
Varje förening skulle kunna få sitt ombud eller organisationen ett antal ombud. 
PRO menar att äldreombud är en bra idé. 
 
Ewa Kardell framför att det som skiljer hennes idé om äldreombud är att den roll 
som äldreombud som hon föreslår skulle kunna få möjlighet att lyfta frågor till en 
högre nivå och få fler svaga att höja sin röst. Då skulle äldreförvaltningen få in 
synpunkter som inte går att få in i dag och det skulle kunna bidra till att 
professionen får in synpunkter om omsorgen. Ewa Kardell undrar om några kan 
ingå i en mindre arbetsgrupp där alla frågor kring äldreombud tas upp. 
 
Gösta Håxell (PRO) ger besked att han är en av PRO:s representanter. PRO 
återkommer med ytterligare ett namn. Monica Nyholm (SPF) framför att SPF:s syn 
på frågan är sedd ur två synvinklar. Det SPF önskar är att kunna få hjälp med 
större och mer allvarliga frågor, till exempel juridiska frågor. Men även andra 
frågor är av vikt. SPF i Haninge måste utgå från kongressens synpunkter, men att 
SPF i Haninge ändå kan börja med att delta i en arbetsgrupp utifrån förslag från 
Ewa Kardell. Vid sittande möte utses Monica Nyholm till representant från SPF i 
arbetsgruppen. Pirkko Sinkkonen (HPR) ger besked att HPR:s representant i 
arbetsgruppen är Marja-Leena Sundström. 
 
Annett Haaf (S) framför att hon är positiv till att ha arbetsgrupper när det gäller 
förändringar. 
 
Äldreombud kommer att vara en återkommande fråga i KPR. 
 
Benny Nilsson (SPF) framför att eftersom Handenseniorerna har en ny styrelse så 
ber de att få återkomma med namn.  
 
Margareta Sutton (SPF) undrar om det är någon i Framtidsgrupperna som är från 
Västerhaninge och som ska ingå i arbetsgruppen. Ewa Kardell framför att 
Framtidsgrupperna inte har haft möte där frågan har tagits upp, så representanter 
från Framtidsgrupperna är inte klara ännu. 
 
Nyckeltal, PowerPoint-presentation bifogas 
Anna-Carin Wallin presenterar nyckeltal och visar Jämförelseguiden på Haninge 
kommuns hemsida. 
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Framtidsgrupperna har deltagit i arbetet med att titta på vilka nyckeltal som kan 
vara intressanta att jämföra. Anna-Carin Wallin undrar om någon i KPR har tittat 
på Jämförelseguiden. Det finns möjlighet att jämföra olika kommuner och Haninge 
har bland annat tittat på Tyresö. Äldreförvaltningens nyckeltal är hämtade ur 
officiell statistik. Nyckeltal kan förändras. 
 
Margareta Sutton (SPF) påpekar att antal hemtjänstpersonal inte finns med i de 
nyckeltal som tagits upp. Anna-Carin Wallin ger besked att de nyckeltalen finns 
med på kommunnivå i Kolada men inte är med i Socialstyrelsens brukar-
undersökning.  
 
Anna-Carin Wallin informerar om att verksamheterna får lägga in information i 
hemsida för respektive verksamhet. I Jämförelseguiden/omsorg och stöd är det 
hemtjänst samt vård- och omsorgsboende som gäller äldreförvaltningens 
verksamheter. Äldreförvaltningens hemtjänst är inte uppdelad i olika områden utan 
står som en hemtjänst.  
 
Bitte Berggren (PRO) undrar vilka som har svarat på frågorna. Anna-Carin Wallin 
ger besked att resultatet i brukarundersökningen inte enbart visar svar från 
Haningebor när det gäller vissa hemtjänstutförare.                                            
                                                                                                                                                     
6. Tematimme 
 
Haninge Föreningsråd, material bifogas 
Agneta Rolfhamre informerar om Haninge Föreningsråd. 
 
Två pensionärsorganisationer ingår i Haninge Föreningsråd. Vad gör Haninge 
Föreningsråd och varför är inte fler föreningar intresserade av att ingå? Det är inte 
alla föreningar som har en moderorganisation. 
 
Agneta informerar om sin bakgrund som ombudsman i ABF. Hon har alltid varit 
engagerad i civilsamhället. Agneta är ordförande i Sveriges föreningar, en 
organisation med lokala föreningsråd, som arbetar mot stat och myndigheter. 
Hon är också aktiv i Riksteaterföreningen; kulturen är viktig att ha med i 
föreningslivet. 
 
2009 började hon arbeta tillsammans med Raymond Svensson i ”Vi utvecklar 
Haninge tillsammans”. 2012 bildades Haninge Föreningsråd. Sedan ett år är 
Agneta ordförande för föreningsrådet. Det som är viktigast för föreningsrådet är  
att titta på vad som behöver svaras på när det till exempel gäller skrivelser och 
remisser. De ska föra alla föreningars talan. Haninge Föreningsråd har 
frukostmöten och kvällsmacka med kommuninformation och föreningsinformation, 
cirka 30 – 35 personer brukar delta. Ewa Kardell informerade på det senaste 
frukostmötet. De försöker få med representanter från kommunens olika 
förvaltningar. Mötena brukar hållas i Kulturhuset. På föreningens facebooksida 
finns film från mötena. 
 
Vid nästa möte, 3 april kl 07.30- 09.00 i Haninge kulturhus kommer temat att vara 
”bidrag och integration” Agneta informerar om att det går att söka bidrag från 
Allmänna arvsfonden. 
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Fritidsmässan hålls 9 maj, eventuellt blir namnet på mässan ”Ny i Haninge”. 
Tanken är att visa nyinflyttade till Haninge vilket utbud av föreningar som finns i 
kommunen. Möjlighet finns att ställa ut. Projektledaren Gerardo Espejo kommer 
gärna och informerar om mässan. 
 
Haninge Föreningsråd träffar kultur- och fritidsförvaltningens chef fyra gånger per 
år och kommer framöver även att träffa kultur- och fritidsnämnden fyra gånger per 
år. Föreningsrådet vill nu börja träffa äldreförvaltningen och framöver också andra 
förvaltningar. Föreningsrådet driver frågor om möteslokaler för stora samman-
hang. 
 
Agnetas vision är att ha hela föreningslivet under ett paraply och att 
Föreningsrådet ska ses som ett komplement som också kan hjälpa till att driva 
olika frågor. Föreningsrådet önskar framöver att kunna få Sarah Sjöström som 
föreläsare för att få höra om hennes målinriktning. 
 
Benny Nilsson (SPF) framför att det som Haninge Föreningsråd gör låter bra, men 
undrar vad som är deras uppdrag. Agneta svarar att uppdraget är att vara en part 
gentemot kommunen och att vara en bro mellan föreningar för ett starkare 
föreningsliv.  
 
I bifogat material finns Haninge Föreningsråds visioner med mera. 
 
Agneta undrar vad pensionärsföreningarna skulle behöva från Föreningsrådet 
med tanke på att pensionärsföreningarna har KPR och en moderorganisation. 
 
Margareta Sutton (SPF) framför att det är bra att Föreningsrådet finns för mindre 
föreningar, men SPF har KPR och bra möjlighet att ha kontakt med äldre-
förvaltningen och äldrenämnden. Pensionärsorganisationerna får bidrag via 
äldrenämnden. 
 
När det gäller sammansättningen i Föreningsrådet finns representanter för kultur 
(Haningekonstnärer och teater), social inriktning (Länkarna), idrott och 
aktiespararna (ger tips och råd till äldre). 
 
Agneta avslutar med att önska pensionärsföreningarna välkomna till Haninge 
Föreningsråd om de tycker att rådet fyller en funktion. De kan hjälpa till över 
förvaltningsgränser om föreningar vill arbeta tillsammans. Hon ger besked att det 
via Föreningsrådet och föreningsavtal går att få bra pris på lokaler på Quality Hotel 
Winn. 
 
Annett Haaf (S) framför att det är många personer som man får möjlighet att träffa 
om man deltar i frukost- eller kvällsmöten. Man kan genom Föreningsrådet nå 
många äldre som inte tillhör pensionärsorganisationerna och det är viktigt att träffa 
varandra över föreningsgränserna. 
 
Ewa Kardell menar att pensionärsföreningarna står på ”egna fötter” men att man i 
föreningsrådet får kontakt med många mindre föreningar. För Haninge som 
civilsamhälle är det viktigt att arbeta över bland annat generationsgränser och hon 
ser nyttan av Föreningsrådet för förvaltningen, pensionärsföreningarna och 
Haninge. 
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Gösta Håxell (PRO) framför att det var intressant att få information om 
Föreningsrådet, men undrar över att de inte har setts vid Haningedagen eller 
Äldremässan. Agneta Rolfhamre ger besked att de tyvärr inte har synts så mycket 
som de hade hoppats på, men hoppas att vara med på Haningedagen längre 
fram. 
 
Annett Haaf (S) tackar Agneta Rolfhamre för informationen. 
 
7. Utspel KPR 
Inget utspel. 
 
8.  Frågor från pensionärsorganisationerna 
PRO: Gösta Håxell 
– Ha öppna trafikutskott två gånger per år för att behandla trafikfrågor där i stället    
   för på KPR. Synpunkten har lämnats tidigare, men verkar inte ha förts fram. 
– Det finns ingen ögonläkare i Haninge. Kommunen måste påverka Stockholms  
   läns landsting i frågan. 
– Vinkbuss från Sågen via Vendelsö in till Vendelsö vårdcentral och sedan till  
   Brandbergen och Handens sjukhus. En vinkbuss från Jordbro till Haninge  
   centrum och sedan Handens sjukhus. Två vinkbussar totalt. 
 
Annett Haaf (S) ger besked att synpunkterna har förts vidare. När det gäller ögon/ 
öronläkare är det Stockholm läns landsting som bestämmer i den frågan även om 
kommunen framfört önskemål om att det ska finnas i Haninge. Hon tar med sig 
synpunkterna till Stockholms läns landsting där hon och även andra politiker i KPR 
har uppdrag. 
 
Agneta Rolfhamre (Haninge Föreningsråd) framför att de har deltagit i översyn av 
vad som behövs i skärgården. 
 
SPF: 
– Snöröjning och belysning Björklundsvägen. 
Annett Haaf (S) framför att alla synpunkter på snöröjning, belysning med mera 
ska anmälas på Haninge kommuns hemsida.  
Margareta Sutton (SPF) framför att belysning är en stor fråga. 
– Mer information om Jordbroprojektet. Monica Nyholm (SPF) ger besked att  
SPF har fått mer information om projektet. 
– Välfärdsteknik/digital teknik; hur mycket används till hjälp för äldre, har det 
utvärderats och finns något intressant som är på gång? 
Ewa Kardell framför att arbete pågår på många fronter. Nestor har i uppdrag att 
samla in vad som pågår och titta på det. Haninge kommer att ha ett eget projekt 
under hösten. Vårdplanering via videokonferens har inte påbörjats eftersom 
tekniken inte fungerar. Vissa digitala lösningar används, till exempel hotellås på de 
flesta av vård- och omsorgsboendenas enheter. Japanska toaletter kommer att 
införas. Framtidsgrupperna och KPR kommer säkert att involveras i arbetet kring 
digitala lösningar.  
– Hur har det gått att genomföra nollvision för demensvård utan tvång och 
begränsningar? Utbildning – utvärdering? När det gäller nollvisionen görs en 
noggrann dokumentation. Demensombud finns på äldreförvaltningens alla 
enheter. De begränsningsåtgärder som används är grind för sängar. 
Annett Haaf (S) inflikar att den finns en bra app ”Demens utan tvång”. 
 



                                         Dnr: ÄN 2017/29.1   7 

 
 
– Hur få kontakt med personal från entré i vård- och omsorgsboenden? 
Ewa Kardell ger besked. Vissa enheter har porttelefon. Äldreförvaltningen kommer 
att gå igenom alla entréer och sätta upp information med telefonnummer att ringa 
där det inte finns porttelefon. 
 
Margareta Sutton undrar hur lång tid det tar i Haninge innan man får hjälp när man 
har larmat och framför att det är synd att Haninge inte har svarat på den frågan. 
Ewa Kardell ger besked att inställelsetiden är 30 min. Den tiden gäller inte för 
boende på öarna. Tyvärr har Ewa inte sett den undersökning som Margareta 
Sutton hänvisar till. Annett Haaf (S) framför att hon tycker att organisationen 
fungerar bra med kommunens stödgrupp. 
 
Margareta Sutton tar upp fråga om remiss angående trafiksäkerhetsprogram ska 
tas upp på KPR. Annett Haaf (S) ger besked att frågan inte tas upp på KPR utan 
att varje förening eller föreningar tillsammans kan besvara remissen. Politiken är 
ingen remissinstans. Ewa Kardell menar att om föreningarna gör ett gemensamt 
förslag går det att transformera det till KPR. Annett Haaf (S) instämmer i Ewa 
Kardells svar. 
 
Ragnar Gustavsson (SPF) framför att det är ett bra uppdrag för trafikombuden. 
 
HPR: 
– Pirkko Sinkkonen undrar varför ingen representant från Reipas kallas till 
beredningsgrupp i KPR. 
Annett Haaf (S) ger besked att hon inte ser något hinder i att Reipas deltar 
i ordförandeberedningen framöver. 
  
9.  Information från övriga nämnder 
Stadsbyggnadsnämnden 
Kjell Larsson (M) informerar. 
Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen ska avtackas. Ny förvaltnings-
chef kommer på sikt. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar på i ”det tysta”.  
När det gäller öppet trafikutskott kommer Kjell att ta med frågan till förvaltningen. 
När det gäller felanmälan kan växeln kontaktas och så kopplar de vidare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Pia Lublin (L) instämmer i mycket av vad som har sagts om Haninge 
Föreningsråd. Kultur- och fritidsförvaltningen håller i många olika frågor och 
samarbete över alla gränser är bra. Det är många nyheter när det gäller bidrag. 
Hon framför också att träffpunkterna är bra. 
 
Kommunstyrelsen 
Ulla-Britt Öhman (C) framför att kommunens årsbokslut och budget är positiv. 
 
10.  Återrapportering i ärenden 
– Uteplatser Johanneslund 
Annett Haaf (S) ger besked att arbete med frågan pågår. 
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11. Övriga frågor 
Kommande möten 
Annett Haaf (S) informerar. 
Ett extra KPR hålls 13 mars angående uppföljning av reglemente för KPR. 
Nästa ordinarie KPR hålls 24 maj. Då finns möjlighet för äldrenämnden att följa 
KPR:s möte och för KPR att följa äldrenämndens möte. Både KPR och äldre-
nämnd kommer 24 maj att hållas externt, plats är ännu inte bestämd. 
 
Övriga bidrag 
Ewa Kardell ger besked att äldrenämnden föreslår ungefär samma fördelning och 
princip som föregående år. Ewa påminner om att det är viktigt att vara tydlig i 
skrivningen av vilka pensionärsorganisationerna vänder sig till när ansökan skrivs. 
 
Evenemang 
Agneta Rolfhamre (Haninge Föreningsråd) informerar. 
Pjäsen ”Försvinnandet” är ett samarbete mellan Riksteaterförening och 
äldreförvaltningen. 
”Rörelse och samtal för dem som är 65+ i Brandbergens seniorcentrum 
14 och 21 mars, kl 10.00 – 16.00. Den som är intresserad anmäler sig på 
Brandbergens seniorcentrum. 
 
Avtackning 
Monica Nyholm (SPF) avtackas av KPR med present och blomma. De övriga SPF-
föreningarna i Haninge överlämnar också en blomma. 
 
Mötet avslutas cirka kl 17.00. 
 
Minnesanteckningar 

 
Anita Kindberg 
               
 
 
Bilagor: 
– PowerPoint-presentation Äldreplan 
– PowerPoint-presentation Jämförelseguide 
– Vi utvecklar Haninge tillsammans (Haninge Föreningsråd) 


