PROTOKOLL

Sida 1

Det kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2019-04-08

Plats och tid

Folkets Hus, Mysingen, 2019-04-08 kl.10:00 – 12:00

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), Ordförande
Britt-Marie Jakobsson (PPiN) MSN
Theresia Bergendahl (C), KS
Aino Allstrin, PRO
Berit Åberg, PRO
Ann Gould, SPF Moringen
Gullevi Karlsson – Persson, SKPF
Barbro Ollén, Nynäshamns demensförening
Per Malmsten (M), KFN, ersättare för Kerstin Danielsson (S), KFN
Ville Karlsson, PRO

Övriga deltagare
Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden, Marlen Terrell, t.f. förvaltningschef, Carina
Brännäng, anhörigsamordnare, socialförvaltningen, Linda Sandström, Lotsen, Balder, Lena Helin,
trafiktekniker, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Maria Sköld Wilhelmsson, KD sekreterare,
Sassa Wall, sekreterare, kansliavdelningen

Paragrafer
§§ 8-13

Paragraferna behandlades i ordningen §§ 8-13

Justeringens plats och tid

Kommunhuset A plan 7 den 2019-04-25, kl.12.00

Underskrifter

Antonella Pirrone (KD)

Ordförande

Sassa Wall
Sekreterare

Berit Åberg, PRO

Justerare
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Dagordning
1. Fastställande av dagordning
2. Föregående protokoll
3. Tillförordnad socialchef presenterar sig själv och svarar på frågor
4. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på frågor
5. Färdtjänstnämndens ordförande informerar och svarar på frågor och färdtjänst
och närtrafiken
6. Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/19

Fastställande av dagordning
Till utsänd dagordning lägger råden till under övriga frågor.
Med dessa tillägg fastställes dagordningen.

1. Ändring av sammanträdesdatum 2019
2. Vägar och gatubelysning som är eftersatta
3. Det saknas skyltning på parkeringsplatser på Balder
4. PRO har lämnat in tre frågeställningar till socialförvaltningen som avser ärendet Jalle
Pöhlitz och önskar få ett skriftligt svar till nästa sammanträde
5. Parkering i Folkets Hus, 24 timmars regel
6. Anvisningsrätt på 5 platser för seniorer på Balder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 9/19

Föregående protokoll
Råden godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

_____________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 10/19
Marlen Terrell, tillförordnad socialchef presenterar sig själv och svarar på frågor från
föregående sammanträde
Ärendet
Marlen Terrell tillförordnad socialchef presenterar sig själv och svarar på frågor från föregående
sammanträden.

Sammanfattning
Svar på frågor:
Äldre- och funktionsombudsman
- Rekrytering för äldre- och funktionsombudsman har startat och tillsättning av tjänsten beräknas ske
innan sommaren.
Minnesmottagningen i Nynäshamn
- Minnesenheten finns kvar sen tidigare och det är geriatriken som driver den verksamheten.
Demenssjuka som åker ambulans till sjukhus
- När demenssjuka måste åka ambulans akut till sjukhus kan inte kommunens personal följa med
eftersom de måste finnas kvar på plats. Det finns inte resurser att ha bemanning utifrån att det kommer
att hända något. Personalen kontaktar alltid anhöriga så fort det blir aktuellt med en akut situation.
Café och restaurang på Balder
- Det är många frågor gällande lokalen. Kommunen äger inte lokalerna och man vet inte om
fastighetsägaren är intresserad av att driva en restaurang.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsombud har inspekterat köket och gjort bedömningar om att det behövs
mer underlag för att veta exakt om det går att driva ett kök.

Rådens synpunkter och frågor
Ordförande Antonella Pirrone föreslår att se över möjligheten om en volontär kan följa med demenssjuka
till sjukhusen vid akuta ärenden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 11/19

Lena Helin, trafiktekniker, miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen (msf),
svarar på frågor från föregående sammanträde
Ärendet
Råden har önskemål om att det byggs en serpentinväg upp till sjukhuset från Alkärrsplans parkering.

Sammanfattning
Många av dem som råden representerar har stora problem med att ta sig upp till sjukhuset, eftersom
många har en rullator.
Råden vill be miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en utredning om det är möjligt att bygga
en serpentinväg och om det redan är gjort önskar råden få återkoppling.
Lena Helin, trafiktekniker (msf), svarar att ärendet har tagits upp i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Marken är såld och ägs av Allkärsplan AB. Nynäshamns kommun äger endast 19%. Det skulle ha byggts
bostäder men i dagsläget finns inga planer på byggstart.
Det kommer inte att ske någon projektering eller utredning eftersom det blir för kostsamt.

Rådens synpunkter och frågor
Råden anser att det är en viktig fråga att lösa. Det måste bli lättåtkomligt att ta sig till sjukhusets entré.
Råden önskar förslag på en tillfällig lösning.
Förslag från råden ges på att göra en entré från Mörbyvägen.
Råden önskar att frågan ställs till Mark- och exploatering och om det kan ske ett samarbete mellan
kommun och fastighetsägare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 12/19
Fredrik Wallén (KD), Färdtjänstnämndens ordförande, informerar och svarar på frågor
om färdtjänst och närtrafiken
Ärendet
Råden har bjudit in ordförande Fredrik Wallén för att informera om den nya färdtjänstnämnden.

Sammanfattning
Fredrik Wallén informerar om det som är på gång inom färdtjänsten det kommande året.
- Det kommer ett nytt taxiavtal i april 2019 vilket innebär ytterligare 1500 taxibilar i färdtjänsten.
- Fördjupande uppföljningssystem kring kvalitét och trygghet i utförandet.
- Förbättrade system för resebeställning och kommunikation med resenärerna.
- Förbättrad flexibilitet kring resetilldelning
- Samverkan/utveckling kring den kontinuerliga tillgänglighetsanpassningen av den allmänna
kollektivtrafiken.
Mer information om färdtjänsten finns på https://fardtjansten.sll.se/

Kontaktuppgifter till:
-

Resebeställningen 08 555 79 100
Resegarantin 0200 77 66 55

Sassa Wall, sekreterare, skickar vidare Fredrik Walléns Powerpoint presentation till rådets representanter
via epost. Kontaktuppgift till Fredrik Wallén, epost: fredrik.wallen@sll.se

Rådens synpunkter och frågor
Råden har synpunkter på att bokningar som gjorts dagen innan försvinner och att telefonisten säger att
adressen inte finns. Fredrik Wallén hänvisar till trafikförvaltningens kundtjänst som hanterar dessa
ärenden.
Klagomål och andra påpekande hanteras av trafikförvaltningens kundtjänst för färdtjänst.
Epost: registrator.fardtjanst@sll.se , telefonnummer 08 720 80 80

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 13/19

Övriga frågor
1. Ändring av sammanträdesdatum 2019

Beslut om nya sammanträdesdatum som ersätter de tidigare sammanträdesdatumen
-5 juni
-4 september
-13 november
2. Synpunkter på att vägar och gatubelysning i Nynäshamn är eftersatta
Lena Helin, trafiktekniker tar med sig synpunkterna.
3. Det saknas skyltning på parkeringsplatser på Balder
De första nio parkeringsplatserna är kommunens och resterande platser är till gäster men det saknas
skyltning och nya besökande vet inte var de kan parkera.
Ordförande Antonella Pirrone frågar Lena Helin om msf kan undersöka vem som kan skylta och att man
kommer överens med fastighetsägaren Urbano.
4. PRO har lämnat in tre frågor till socialförvaltningen som avser ärendet Jalle Pöhlitz och
önskar få skriftligt svar till nästa sammanträde
Marlen Terrell, tillförordnade socialchef svarar att skriftligt svar kommer att lämnas till nästa
sammanträde.
5. Parkering i Folkets Hus, 24 timmars regel
Råden frågar om vaktbolagen känner till att det finns de som parkerar längre än 24 timmar.
Lena Helin, msf, svarar att det görs dagligen ventilkontroller men att det är svårt att kontrollera samtliga
bilar.
6. Anvisningsrätt på 5 platser för seniorer på Balder
Råden undrar om det finns anvisningsrätt för seniorer på 5 platser enligt överenskommelse med
fastighetsägaren Urbano. Det är oklart vilken åldersgräns man ska ha uppnått för att bo på Balder.
Marlen Terrell, tillförordnad socialchef återkommer med svar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

