
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

Tid och plats Torsdagen den 24 november 2016, kl. 14.00  
Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Ulf Bergner (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), Anne 
Henningsson (HSO/RMR)  

Frånvarande Lill Björk (C), Jesper Hammarlund (S), Siv Malmström (SPF) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Maj Haumayr 

 
 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2016-11-24 

§ 1 Sammnträdets öppnande 
Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

För rådets medlem Gert Nilsson, PRO Gnesta, som nyligen avlidit, hölls en tyst 
stund. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 
Maj Haumayr väljs att justera protokollet jämte ordförande måndag den 28 
november kl. 12.00 på Elektron. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Punkten Övriga frågor läggs till som nr. 13 på dagordningen. Efter den 
förändringen godkänns dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 
§ 4 
~Gällande hörslingan så finns önskemål om att den alltid ska finnas uppsatt på 
Pensionärs- och omsorgsrådets sammanträden.  

~Enligt uppgift sitter aldrig koden på dörren till Frustunagårdens 
demensavdelningen uppsatt. Förhoppningen är att det ska lösas med en bättre 
digital lösning. 

§ 11 
~Fredrik Norberg meddelar att ojämnheterna på gångvägen i Thuleparken är 
åtgärdade enligt Ghita Sjösteen, teknisk chef. 
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Barbro Andersson visar en artikel som påtalar behovet av trygghetsboenden och 
att tillgången till trygghetsboenden behöver öka. Ingrid svarar att man idag har 
tillgång till "Cirkustomten". Ingrid berättar också att det kommer att bli någon 
form av trygghetsboende i samband med nya äldreboendet. Barbro Andersson 
uttrycker önskemål om att hemtjänsten ska ha sina lokaler i anslutning till 
trygghetsboendet. Ingrid svarar att hemtjänstpersonal i stor utsträckning kommer 
att befinna sig vid trygghetsboendet dygnet runt i och med besök hos vårdtagare. 
Barbro säger att artikeln påvisar att det vore en ekonomisk vinst för kommunen 
att ordna med fler trygghetsboenden. Gunilla Bränström tar upp önskemål om 
trygghetsboende på Hagvägen i Björnlunda. Ulf Bergner förstår att man reagerar 
på att koncentrationen av trygghetsboenden till Gnesta, men att Stjärnhov, 
Björnlunda och Laxne inte är bortglömda. Ulf påpekar också vikten av påtala och 
dokumentera behovet. Barbro påtalar att de hus som idag ägs av de äldre 
personer som är intresserade av att flytta till ett trygghetsboende kommer att 
kunna lösgöras till barnfamiljer.  

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Information om framtidsplan, riktlinjer m.m., Ann 
Malmström 
Ann Malmström, förvaltningschef, presenterar sig och pratar om organisationen 
som den kommer att se ut från och med 1 januari 2017. Patientsäkerheten är en 
viktig anledning till att man gör om organisationen. Ann visar Powerpointbilder 
över enheterna, dess respektive chefer och vilka arbetsuppgifter man har inom de 
olika enheterna. 

Ann gör också en kort presentation av framtidsplanen och vilka punkter man har 
att jobba med. 

§ 6 Information om LSS-insatser, Sophia Monthan, 
biståndshandläggare 
Sophia berättar hur det går till att ansöka om LSS-insater. Det är en 
tvåstegutredning där man först tittar på om personen tillhör en av de tre 
personkretsar som kan få LSS-insatser. Sen ser man vilken eller vilka insatser som 
kan vara aktuell för personen och att personen uppfyller de kriterier som krävs. 

Fråga: Hur många personer har LSS-insater i Gnesta idag? 
Svar: Det finns 129 ärenden i alla åldrar. 

Fråga: Hur många boende finns det? 
Svar: Det är Mårdstigen, Kullagatan och Ringvägen och så finns det några som 
bor på Landshammarsgatan. Det finns även 5 köpta platser som kommer att 
utökas med 2 platser. 

Fråga. Hur kommer det sig att personer inte får behålla sina insatser? 
Svar: De personer som har blivit bättre och utvecklats och där man kan se att 
behovet av insatsen boende inte längre finns, slussas ut i ordinärt boende. 

Fråga: Hur blir det med insatserna när man fyller 65 år? 
Svar: När det gäller personlig assistans kan man inte bevilja ytterligare tid än det 
som redan är beviljat. Ökar behovet av insatser får man komplettera med SoL-
insatser. 
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Fråga: Hur länge har man ett föräldraansvar? 
Svar: Generellt har man föräldraansvar tills att barnet fyller 12 år. Barnet har rätt 
att, med föräldrars godkännande, själva säga ja eller nej till insatser från 15 års 
ålder. 

Fråga: Hur ofta gör man omprövningar? 
Svar: I regel en gång per år. 

§ 7 Parkeringstillstånd för funktionshindrade 
Ghita Sjösteen, teknisk chef, bjuds in till nästa möte. 

§ 8 Sammanträderstider 2017 
Följande tider beslutas för rådets sammanträden och presidium under 2017: 

Sammanträden: 
Torsdag 16 februari kl. 10.00 

Tisdag 16 maj kl. 14.00 

Onsdag 20 september kl. 14.00 

Presidium: 
Onsdag 1 februari kl. 15.00 

Torsdag 4 maj kl. 15.00 

Ingrid återkommer gällande sammanträdestid i november. 

Möte för planering inför Prova på dagen bokas in onsdag 22 februari kl. 14.00. 
Mötet hålls i Björken, Elektron. 

§ 9 Nya äldreboendet 
Fredrik Norberg berättar att från GFABs sida går arbete enligt planerna. Ann 
tycker att kommunkationen är bra och målet är fortfarande att äldreboende ska 
stå klart 2017.  

Gunilla Bränström säger att POR bör vara remissinstans när det gäller ritningar. 
Gunilla undrar även om det finns en kravspecifikation. Ann svarar att olika 
kompetenser har varit med i planeringen. En sammanställning över hur 
lägenheterna ska se ut kommer att upprättas som underlag i handlingarna inför 
upphandlingen. 

§ 10 Enkelt avhjälpta hinder 
~Det finns önskemål om parkbänkar utmed Kyrkstigen. Detta har varit en 
frågeställning i rådet tidigare och man har då konstaterat att det är en samfällighet 
som sköter Kyrkstigen. Ulf Bergner tar med sig frågan och återkommer i ärendet. 

~Vid snöröjningen läggs snöhögar upp på de p-platser som är avsedda för 
handikappande. Det vore önskvärt om man kunde lägga snöhögarna någon 
annanstans, då p-platser för handikappade är få. 

~Ofta är det dåligt sandat vid miljöstationer och det är isgata, vilket innebär stor 
fallrisk. 
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§ 11 Organisationerna informerar 
Gunilla Bränström, SPF: Julfester och planering inför årsmöten är det som pågår 
just nu. Då Gnesta Kalle revyn blev en stor succe planerar man för en ev. 
uppföljning i vår. 

Sivert Eklöf, PRO Stjärnhov: Har varit på Ekhagen och sjungit, vilket 
uppskattade av de boende. 

Carina Grim, PRO Gnesta: Sånggruppen kommer att sjunga på Frustunagården 
den 16 december. 

Anne Henningsson HSO: HSO har varit på studiebesök hos ett par som är 
elöverkänsliga. 

§ 12 Ordföranden informerar 
Ingrid berättar att beslut kommer att tas i Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV) gällande trygg och säker hemgång. 

§ 13 Övriga frågor 
~ Städintervaller 
Barbro Andersson känner till en familj som får städat 1 tim var 3:e vecka. Barbro 
undrar om man inte kan få kök och toalett städat emellan städtillfällena. 

Ann svarar att: Jo, man kan ansöka om att få städ med andra intervaller. 

~ Med anledning av de artiklar som nyligen har presenterats i media önskar man 
att frågan om äldres undernäring tas upp på nästa sammanträde. 

~ Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande nya bostäder på Åkervägen, 
delas ut till rådet. 

~ Handikappförbundet i Sverige byter den 18 maj 2017 namn till Funtionsrätt 
Sverige. 

 

 

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Maj Haumayr 

Justerare 
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