
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

Tid och plats Onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00  
Frösjön/Lockvattnet 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Gert Nilsson (PRO), Carina 
Grim (PRO), Inger Ivarsson (PRO), Sivert Eklöf (PRO), Gunilla Bränström 
(SPF), Siv Malmström (SPF), May Haumayr (HSO/HRF), Sture Nilsson 
(HSO/SRF), Anne Henningsson (HSO/RMR) 

Frånvarande Barbro Andersson (SPF), Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S), Lill Ågren 
(C), Elisabeth Nilsson (HSO/FUB) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Sture Nilsson 

 
 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2016-05-18 

§ 1 Mötets öppnade samt upprop 
Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 
Sture Nilsson (HSO/SRF) väljs att justera protokollet jämte ordförande. 
Justeringen sker torsdag den 26 maj kl. 08.30, Elektron. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Punkt 5 och punkt 6 byter plats på dagordningen och punkt 11 ”Nya 
äldreboendet” ingår i nya punkten 5. Efter dessa förändringar godkänns 
dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 
Efter klargörande att taxan för färdtjänsten är oförändrad läggs föregående 
protokoll till handlingarna. 

§ 5 Planer på byggnationer i Gnesta kommun, Tomas Enqvist 
Tomas Enqvist, planeringschef, berättar lite om befolkningsutveckling och 
planerart byggande för Gnesta kommun de kommande åren. Gällande det nya 
äldreboende kommer detaljplanen vara klar framåt hösten med planerad 
byggstart våren 2017 (om planen inte överklagas). Fredrik tillägger att 
detaljplanen måste vara klar innan upphandling kan göras och ritningar påbörjas. 

De byggnationer som planeras just nu är: 
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• Norra Frustuna (mitt emot kyrkan) 18 villatomter med planerad byggstart 
hösten 2017. 

• Framnäsvägen (Norra Vackerby) 26 villatomter med planerad byggstart 
hösten 2017. 

• Österkärv, privatägd mark där avtal har tecknats med BoKlok. Tomas 
informerar också om en kommande ny avfart från 57:an vid Österkärv. 

• Gällande Gnesta centrum pågår planer, men det finns inga konkreta 
förslag. 

Gunilla Bränström frågar om hur man kan gå vidare gällande kontakt med 
Bovieran då intresse för denna boendeform finns. Tomas svarar att förtaget kan 
ta kontakt med honom. 

Gunilla frågar Tomas varför det inte finns några planer för seniorboende på 
Hagvägen i Björnlunda eller i Stjärnhov och att kommunen har lovat att göra en 
utredning gällande Hagvägen. Tomas svarar att det måste komma ett förslag från 
den som är intresserad av att bygga och gällande utredningen så har man kommit 
fram till att det är svårt att kunna bygga där p.g.a. befintlig kulturmiljö. Ingrid 
tillägger att Gnestahem inte kommer att bygga på dessa platser då man anser att 
intresset är för lågt. Korallen i Stjärnhov byggdes om till förmån för äldre, men 
där var intresset att bo lågt. 

§ 6 Kvalitetsuppföljning för äldre, Anne Ringdahl 

Anne Ringdahl går igenom landstingets kvalitetsuppföljning för äldre.  

§ 7 Skyltar vi handikapparkering 
Rådet önskar att handikapparkeringar märks upp med en tilläggsskylt med texten 
”tillstånd erfordras”. Marie tar kontakt med kommunens tekniska chef Gita 
Sjösteen för att framföra rådets önskemål. 

§ 8 Remiss, omsorgsplan för personer med 
funktionsnedsättning 
Rådet är överens om att det är en bra plan. Gunilla överlämnar remissvar för 
diareföring och Jenny Lundberg-Lydka tar med sig rådets synpunkter. 

§ 9 Prova på dag för politiker och tjänstemän 
Förslag på datum för prova på dagen är torsdag den 27 oktober. May Haumayr 
(HRF), Anne Henningsson (RMR), Sture Nilsson (SRF), Siv Malmström (SPF) 
och Ingrid Jerneborg Glimne bildar arbetsgrupp för planering inför dagen. 
Planeringsmöte bokas in den 8 juni. 

§ 10 Seniordagen 2016 
Möte kommer att hållas den 3 juni kl. 13.00 för att planera inför seniordagen. De 
som ingår i planeringsgruppen är: Elisabeth Gustavsson, Ingrid Jerneborg 
Glimne, Jesper Hammarlund, Gunilla Bränström (SPF), Elisabeth Nilsson 
(FUB), Carina Grim (PRO), Barbro Blidefjord (SPF). 
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§ 11 Enkelt avhjälpta hinder 
Permanent hörslinga saknas i Frösjön/Lockvattnet. En portabel slinga finns. Är 
det så att slingan i B-salen skulle störa ut en permanent slinga i 
Frösjön/Lockvattnet? Fredrik kollar upp detta. 

På Frustunagårdens demensavdelningen är dörrarna låsta och det finns inte 
någon information om koden för att komma ut. Detta behöver åtgärdas. Ingrid 
pratar med Anders Hallinder, chef på Frustunagården. 

§ 12 Organisationerna informerar 
HRF skulle läggas ned men har återuppstått. 

Gunilla informerar att SPF som inte har egna lokaler men berättar att träffas på 
Gustafsviks café på torsdagar kl. 14.00. 

PRO Stjärnhov har en aktiv sånggrupp som kommer att uppträda på Träffen i 
Nyköping den 8 september. 

§ 13 Ordföranden informerar 
Ingrid frågar om sång/kör grupperna PRO vill komma och sjunga på den fest 
som kommer att anordnas för de nyanlända på Liljedal. Informationsmöte 
gällande planering av festen kommer att hållas den 31 maj kl. 19.00 i B-salen. 

Ett möte kommer att hållas för att förbättra samverkan mellan hemsjukvård, 
hemtjänst och landstinget ”brukaren i fokus”. 

Marja Kammouna har slutat som förvaltningschef och fram till Ann Malmström 
börjar den 1 augusti finns nu två tf. förvaltningschefer; Inga-Lill Malmsjö och 
Britt-Marie Ellersten. 

§ 14 Övriga frågor 
Sekreteraren önskar att få in de remissvar som rådet lämar vid de tillfällen när 
remisser inte tas upp på rådet. 

Inkomna handlingar:  

~ Infomationsblad ”Testa din butik” gällande tillgänglighet. Bladet bifogas 
protokollet vid utskick. 

~ NSV protokoll 

Önskemål om att protokollet fortsättningsvis skickas ut i underskrivet exemplar. 

En fråga tas upp gällande att det i reglementet står att de politiskt valda 
ledamöterna väljs utifrån kunskap och intresse för frågorna som behandlas i 
rådet. Man undrar då varför det är så lågt deltagande. Ingrid tar med sig frågan. 
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Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

 

Sture Nilsson 

Justerare 
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