
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

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

Tid och plats Onsdag den 23 maj 2018, kl. 14.00  
plats Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Inga-Lill Karlsdotter (PRO 
Gnesta), Margareta Bergdahl (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO Stjärnhov), 
Sivert Eklöf (PRO Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Karin Damm Grundin 
(SPF), Kerstin Landin (HSO), Elisabet Nilsson (HSO/FUB), Agneta Johansson 
(HSO/FUB), Sture Nilsson (HSO/SRF) 

Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH, Johnny Nyberg, bygglovshandläggare 

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

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Kerstin Landin 

 

 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet datum 2018-05-23 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Kerstin Landin väljs att justera protokollet jämte ordförande torsdagen den 31 
maj kl. 10.00, Elektron. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Arbetsutskottet saknar punkterna om demensvård samt förenklat 
beslutsfattande gällande hemtjänst. 

Viktoria Axzell, demenssamordnare, hade inte möjlighet att närvara idag men 
kommer till rådets nästa sammanträde. Gällande förenklat beslutsfattande 
kommer Anne Ringdahl att informera om det. 

Pensionärsrådet godkänner dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 5 Enkelt avhjälpta hinder, Johnny Nyberg 

Johnny Nyberg säger att många av de punkter som finns på listan över enkelt 
avhjälpta hinder är tekniska fel som tekniska enheten ska åtgärda. Endast fyra 
punkter på listan är enkelt avhjälpta hinder som han kan göra något år 
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resterande ärende kan han bara vara behjälplig med. Johnnys tips är att man 
själv kontaktar tekniska enheten t.ex. via hemsidan och även privata aktörer. 
Detta ger ett snabbare resultat än att vänta in nästa råd för att anmäla 
felet/hindret. 

Genomgång av den lista som rådet har lämnat till Johnny sedan tidigare: 

Bänk i Krutkällarbacken – Tekniska svarar att det inte är lämpligt att placera en 
bänkt där p.g.a. lutningen. 

Skyltar på biblioteket – om det inte åtgärdas nu kommer det att bli ett 
tillsynsärende. 

Boulebanan (önskemål om att kunna ta sig till banan med rullstol och rullator) – 
Boulebanan är byggd av pensionärsorganisationerna och inte av kommunen. 

Entredörr vid Träffpunkten – ska vara åtgärdad 

Övergångsställen på Storgatan – kommer att åtgärdas i samband med 
ombyggnad av Storgatan. 

Thuleparken (lutande gångväg) -  en skylt med hänvsining till annan gångväg 
kommer att sättas upp. 

Avfasning av trottoar vid Nygatan/Mårdstigen – pågående ev. redan färdig 

Ny punkt: Det saknas hiss på Dialect. 

§ 6 Underhållsplaner 

Frågan ställs om det finns planer på när underhåll av fastigheter och utemiljöer 
ska ske. 

Fredrik Norberg svarar att Gnesta Fastighetsförvaltnings har planer för sina 
fastigheter. 

§ 7 Utvärdering av pensionärs- och omsorgsrådet 

Geomgång av punkterna/frågorna i utvärderingen.  

1. Många bra punkter som tas upp, men blir det resultat?! Relativt ny 
konstellation med sammanslagning av handikapp och pensionärsråd, 
men får prova sig fram. 

2. Samma som nr.1 

3. – 

4. Fredrik Norberg föreslår att man istället för att lämna synpunkter på ett 
helt dokument/remiss så behandlar men de delar som har betydelse för 
rådet. Anne Ringdahl tar med sig förslaget till förvaltningen. 

5. Rådet önskar att de är de politiker som har intersse för äldre- och 
handikappfrågor som sitter i rådet. 

6. – 

7. Svårt att svara på med siffror. 

8. Ytterst sällan som kommunen kommer med förslag till punkter på 
dagordningen. Ingrid Jerneborg Glimne svarar att informationen från 
förvaltningen brukar tas i en punkt och vara ganska omfattande. 
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9. – 

10. 4 sammanträdet/år är det som de flesta har svarat. 

11. Ingrid Jernebor Glimne med sig frågan om vad rådet ska kallas till 
kommunchefen. Inom rådet kommer vi hädanefter att benämna rådet 
KPOR. 

12. Bra förslag att man skulle kunna göra studiebesök. 

§ 8 Remisser 

Detta togs upp under punkt nr. 7 Utvärdering av pensionärs- och omsorgsrådet. 

§ 9 Nya äldreboendet, planer för Frustunagården samt 
information från förvaltningen 

Byggnationen av Strandhagen följer planen och byggmöten hålls regelbundet. 

Gällande riktlinjer så är det många som skrivs fram just nu och det är svårt att 
hinna läsa och ha synpunkter på alla, men det går att revidera dem om det är 
något som fattas eller behöver ändras. Det har också varit relativt kort tid för att 
läsa igenom riktlinjerna och vi (förvaltningen) ska försöka ha bättre 
framförhållning, men det kan hända att det behöver skrivas fram riktlinjer med 
kort varsel. 

Frustunagården – merparten av verksamhten flyttas. Allt är inte klart och 
behovet förändras ständigt, men nu tittar man på om Regnbågen, Sambavägen 
och kortvård kan flytta in på Frustunagården. 

Utredning om förenklad handläggning för biståndsbedömning kommer att 
göras under året. 

Uppdrag om familjecentral pågar. 

Folkhälsa och Våld i nära relation – Lotta Brattberg har börjat 

Frivilligförening håller på att bildas på Powerhuset. 

Revidering av förfrågningsunderlag för LOV (lagen om valfrihet) kommer att 
ske. 

§ 10 Organisationerna informerar 

SPF – roligt men mycket jobb med planering av Powerhuset. Man har haft 
vårfest på Wattrangsborg. Det kommer att vara kafferep med hattparad vid 
Ullevi den 8 augusti. 

PRO – Invigning av Powerhuset den 4 juni. Den 15 juni är det lopps i PRO-
huset. 

HSO - är vilande. 

§ 11 Ordföranden informerar 

Informationen har getts under tidigare punkter. 
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§ 12 Övriga frågor 

Det har förekommit att den som har avlastning i form av kortvård har fått 
uppgift om att det inte finns plats på särskilt boende för avlastningen? 

Anne Ringdahl svarar att det är viktigt att vi värnar om de anhöriga. Anne säger 
att det på kort tid har skett en stor förändring från att ha funnits platser till att 
vara brist på platser på kortvården. Man tittar nu från förvaltningens sida på 
åtgärder för öka antalet platser. 

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Kerstin Landin 

Justerare 
 


