
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

Ord fö randens s igna tur  Jus tera res  s igna tu r  Utdragsbestyrkande  
 
 

Tid och plats Torsdagen den 16 februari 2017, kl. 10.00 
Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Ulf Bergner (S), Lill Björk 
(C), Jesper Hammarlund (S), Carina Grim (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO 
Stjärnhov), Sivert Eklöf, (PRO Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Barbro 
Andersson (SPF), Maj Haumayr (HSO/HRF), Elisabeth Nilsson (HSO/FUB), 
Sture Nilsson (HSO/SRF), Siv Malmström (SPF)  

Frånvarande Anne Henningsson (HSO/RMR) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Gunilla Bränström 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2017-02-16 

§ 1 Sammnträdets öppnande 

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Gunilla Bränström väljs att justera protokollet jämte ordförande torsdag den 23 
februari kl. 15.30 på Elektron. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Två frågor anmäls till punkten 13 Övriga frågor. Punkten 10 Enkelt avhjälpta 
hinder flyttas och blir ny punkt 6. Med dessa förändringar godkänns 
dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Gällande hörslinga i Frösjön/Lockvattnet föreslår Fredrik Norberg att kommunen 
beställer en fast installation av hörslinga. Beställningen görs då genom 
fastighetsbolaget. Ingrid Jerneborg Glimne tar med sig frågan. 

Frågan om undernäring hos äldre tas upp när kostchef Camilla Zingmark har 
möjlighet att närvara på rådet. 

Protokollet läggs till handlingarna.  

§ 5 Parkeringstillstånd, Ghita Sjösteen 

Beslut om parkeringstillstånd är myndighetsutövning. Beslutet grundar sig på 
senaste inkommen ansökan och kan endast utfärdas för personer som har en 
varaktig funktionsnedsättning (mer än 6 månader). Ett parkeringstillstånd ska vara 
tidsbegränsat och får utfärdas för högst fem år i taget. För att få ett 
parkeringstillstånd krävs ett intyg från legitimerad läkare, sjukgymnast eller 
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arbetsterapeut. På parkeringstillståndet anges om det gäller för förare eller 
passagerare. 

Parkeringstillståndet kan återkallas om det missbrukas t.ex. om annan än 
innehavaren nyttjar tillståndet. Med parkeringstillstånd har man rätt att parkera i 
högst tre timmar där parkering är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre 
timmar. Högst 24 timmar där parkering är tillåten minst 3 timmar men mindre än 
24 timmar. Högst 3 timmar på gågata. 

§ 6 Enkelt avhjälpta hinder 

Ghita framför önskemål om att man vid eventuella synpunkter på t.ex. snöröjning 
och sandning ska ange var det är. T.ex. när det gäller övergångsställen är det bra 
att veta vilket eller vilka övergånsställen det gäller, så att man inte behöver skicka 
ut personal till alla (vilket inte är genomförbart). Ghita berättar också vad som 
räknas till enkelt avhjälpta hinder. 

Gunilla Bränström: Enligt uppgift finns det material till de vita markeringarna på 
övergångsställen som ska vara mindre hal, kommer den att användas när man gör 
om på Gnestas gator? 

Ghita tar med sig frågan. 

Lill Björk har synpunkter på att ”bubblorna” vid lekplatsen i Thuleparken utgör 
fallrisk då de som har nedsatt syn inte uppfattar nivåskillnaden. Det vore bra om 
detta kan märkas ut på något sätt. 

Ghita ska se över detta. 

§ 7 Information om specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH), 
Ann Malmström 

Ann informerar om SSIH och mobil äldreakut.  

Huvudansvaret för SSIH och mobil äldreakut ligger hos landstinget, men är ett 
samarbete mellan landsting och kommun. 

SSIH: består av tre uppdragsformer: Utbildning och konsultation, delat 
vårdansvar eller helt vårdövertagande. 

Man blir ansluten till SSIH genom remiss från en läkare. Ansluten patient kan få 
specialiserad sjukvård i hemmet dygnet runt. 

Mobil äldreakut: Akuta läkarbedömningar i hemmet. Kan ge vård- och 
behandlingsinsatser i hemmet under kortare tid. De finns tillgängliga kl. 8.00-17.00 
på vardagar. Kontakt med mobil äldreakut sker via vårdcentralen som också 
bedömer vilken insats som ska göras. 

§ 8 Remiss – Detaljplan för Frustuna 7:1 och 7:2 

Rådet har inga synpunkter på planen. 

§ 9 Hemsändningsbidrag 

Rådet önskar att kommunen, med utgångspunkt från frågeställningar i inlämnad 
skrivelse, utreder förutsättningar för att fler affärer ska kunna ta del av bidraget. 
Rådet ser vinst i form av minskad tid för hemtjänsten. Rådet vill även att man 
definierar vad som är landsbygd. 
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Ann Malmström tar med sig frågan. 

§ 10 Nya äldreboendet 

Rådet kommer att kallas till särskilt möte gällande planeringen av nya 
äldreboendet. Anne Ringström kallar till mötet. 

§ 11 Organisationerna informerar 

Gunilla Bränström, SPF: SPF har haft årsmöte. Ny ordförande Jan Anker. Barbro 
Andersson kommer att sluta i POR och ersätts av Bo Forsgard. SPF hade 506 
medlemmar vid årsskiftet. Program för verksamheten kommer ut i början på mars. 

Sivert Eklöf, PRO Stjärnhov: Årsmöte hölls den 14 februari. PRO Stjärnhov har 
130 medlemmar. Sångruppen har fullbokat program med bl.a. sång i Hölö kyrka. 
Det är dans varje fredag eftermiddag. 

Carina Grim, PRO Gnesta: PRO kommer att ha årsmöte den 7 mars. PRO har 
svårt att hitta personer till styrelseuppdrag. Carina meddelar att hon kommer att 
sluta i rådet, ersättare saknas än så länge. 

Elisabet Nilsson HSO: HSO har årsmöte i mars. 

§ 12 Ordföranden informerar 

Då Ingrid hande gemensam information med Ann Malmström finns inte något 
övrigt att informera om under denna punkt. 

§ 13 Övriga frågor 

Dubbar: Carina Grim, PRO Gnesta, efterlyser kommunalt bidrag för dubbar (till 
skor). Ingrid tar med sig frågan. 

Tolkcentral: Elisabeth Nilsson, HSO, tycker att det behöver informeras om att 
det finns tillgång till tolkcentral och skrivtolkar. Elisabeth uppmanar att man från 
kommunens sida ska tänkta på tolkcentralen vid möten och evenemang t.ex. 
Seniordagen. Jesper Hammarlund (S) föreslår att broschyr skickas till föreningar 
och även finns att tillgå på medborgarkontoret. 

Linda Bergström chef för AoB (administration och bistånd) presenterar sig för 
rådet. 

Nästa möte: Nästa möte flyttas från den 16 maj till den 23 maj. Att rådet hålls i 
Björnlunda kvarstår under förutsättning av den finns en ledig lokal. 

 

 

Marie Solter 
Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 
Ordförande 

 

 

Gunilla Bränström 
Justerare 

 


