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Det kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2019-02-11

Plats och tid

Folkets Hus, Mysingen, 2019-02-11 kl. 10:00 – 12:00

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), Ordförande
Anki Lindeberg (S), Vice ordförande
Britt-Marie Jakobsson (PPiN) MSN
Kerstin Danielsson (S) KFN
Aino Allstrin, PRO
Rocemarie Beijer, PRO
Berit Åberg, PRO
Per-Olov Danielsson, SPF Moringen
Ann Gould, SPF Moringen
Gullevi Karlsson – Persson, SKPF
Elisabeth Backlund, Nynäshamns demensförening

Övriga deltagare
Carina Brännäng, anhörigsamordnare, socialförvaltningen, Linda Sandström, Lotsen, Balder, Lena
Helin, trafiktekniker, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Charlotte Dahlbom, förvaltningschef,
socialförvaltningen Annette Larsson-Beckman, projektledare, socialförvaltningen, Christer Dahl,
aktivitetskoordinator, socialförvaltningen, Sassa Wall, sekreterare, kansliavdelningen

Paragrafer
§§ 1-7

Paragraferna behandlades i ordningen § 1-7

Justeringens plats och tid

Kommunhuset A plan 7 den 2019-02-21 kl.13.00

Underskrifter

Antonella Pirrone (KD)

Ordförande

Sassa Wall
Sekreterare

Aino Allstrin, PRO

Justerare
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Sammanträdesdatum 2019-02-11

Dagordning
1. Fastställande av dagordning
2. Föregående protokoll
3. Funktionshinderpolitiskt program
4. Antal korttidsplatser i kommunens korttidsboenden
5. Information om äldre- och funktionshinderombud
6. Sammanträdesdagarna
7. Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 1/19

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

1. Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn
2. Rufs
3. Färdtjänstnämnden
4. Parkeringsplatser invid Folkets Hus
5. Agenda 2030
6. Förslag på serpentinväg till Nynäshamns sjukhus
7. Trygghetspatrull
8. Minnesmottagningen i Nynäshamn
9. Demenssjuka som åker i ambulans
10. Demenssjuksköterska i Nynäshamn
11. Café och restaurang på Balder
12. Föreläsning om Afasi
13. Önskemål om att bjuda in politiker till sammanträdena

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 2/19

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

_____________________________
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Utdragsbestyrkande
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§ 3/19

Funktionshinderpolitiskt program
Ärendet
Anette Larsson Beckman, utredare/projektledare, socialförvaltningen informerar om projektet
Funktionshinderpolitiskt program.
Kontaktuppgifter:
Epost: anette.larsson-beckman@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 23

Sammanfattning
Syftet med det funktionshinderpolitiska programmet är att samla hela kommunens långsiktiga strategiska
vilja inom det funktionshinderpolitiska området. Funktionshinderpolitiken omfattar många olika områden
och stora delar av den kommunala organisationen och ansvaret delas av alla nämnder. Varje nämnd kan
och ska bidra till att förverkliga funktionshinderpolitiken. Programmet är långsiktigt (10 år) och omfattar
områdena tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet.
Programmet utgår bl.a. från områdena stöd och omsorg, arbete och sysselsättning, kultur och fritid,
utbildning och fysisk tillgänglighet. Programmet ska integreras i arbetet med verksamhetsplanen och följs
upp enligt uppföljningsplan och handlingsplan som beskriver mål och aktiviteter under året.
Annette Larsson Beckman efterfrågar tre till fyra representanter från det kommunala rådet som ska ingå i
en referensgrupp och bidra med kunskap, erfarenhet och expertis inom området samt lämna synpunkter
under projektets gång.
Antagande av programmet beräknas ske i kommunfullmäktige december 2019.

Rådens synpunkter
Anders Berglund, DHR och Neuroförbundet frågar om kommunen har haft Agenda 2030 som grund för
arbetet i det funktionshinderpolitiska programmet.
Annette Larsson Beckman, projektledare svarar att i projektplanen framgår det tydligt att konventionen
och Agenda 2030 ska ligga till grund för arbetet.
Till referensgruppen utser råden representanterna Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund,
Anders Berglund, DHR och Neuroförbundet, Barbro Ollén, Demensförening och Kerstin Persson,
Strokeföreningen.

_____________________________
Sassa Wall, sekreterare skickar vidare Annette Larsson Beckmans powerpoint presentation till rådets
representanter via epost.i
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Utdragsbestyrkande
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§ 4/19

Antal korttidsplatser i kommunens korttidsboenden
Ärendet
Charlotte Dahlbom, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om ärendet.

Sammanfattning
I dagsläget finns det 16 korttidsplatser i vård och omsorg äldreboende i dagsläget. Det finns 10 stycken
platser som äldreomsorgen kommer att få tillgång till när gruppboendet från Trehörningen har fått nya
permanenta lokaler. Gruppboendet är tillfälligt på Rosengården.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 5/19

Information om äldre- och funktionshinderombud
Ärendet
Charlotte Dahlbom, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om ärendet.

Sammanfattning
Det ska tillsättas en äldre- och funktionshinderombud tjänst och socialförvaltningens förslag till nämnden
är att den ska utgå från Kontaktcenter. 50% av tjänsten ska placeras i Kontaktcenter. Det pågår en
dialog och MBL förhandling för befintliga tjänster. Charlotte Dahlbom återkommer i frågan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 6/19

Bostadstillägg till målgrupperna
Ärendet
Christer Dahl, aktivitetskoordinator äldreomsorgen, socialförvaltningen, informerar om bostadstillägg.

Sammanfattning
Christer Dahl informerar om att grundförutsättningen för att få bostadstillägg är att man har fyllt 65 år,
och har ett permanent boende och att det går att söka bostadstillägg oavsett boendeform.
Ensamstående som har en månadsinkomst med omkring 15 000 kronor efter skatt kan ha rätt till
bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.
Ï dagsläget kan man som ensamstående få maxbeloppet 5 560 kronor i bostadstillägg.
Det finns förslag från regeringen om att fr.o.m. första januari 2020 höja maxbeloppet till 6 540 kronor
och att man ska kunna få bostadstillägg för hyresbelopp upp till 7 000 kronor (idag går taket vid 5 600
kronor).
Hur mycket man kan få beror på bostadskostnad, inkomster och eventuellt tillgångar. Det är hos
Pensionsmyndigheten man söker bostadstillägg.

Rådens synpunkter
Ordförande Antonella Pirrone informerar om att även de med sjukersättning har rätt till bostadstillägg.
I sådana fall vänder man sig till Försäkringskassan för bostadstillägg.

Information om bostadstillägg finns på www.pensionsmyndigheten.se

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 7/19

Sammanträdesdagar 2019
Det kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar 2019
Det kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar 2019
Det kommunala pensionärsrådet beslutar att rådets sammanträden 2019 ska hållas följande dagar:

Klockan 10:00-12:00
11 februari
8 april
10 juni
16 september
11 november

Ärendet
Enligt 8 § i reglemente för det kommunala pensionärsrådet, antagen av kommunfullmäktige den 9
december 2015 § 196, ska rådet sammanträda 5 gånger per år.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för det kommunala rådet
för funktionshinderfrågor 2018.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Det kommunala pensionärsrådet för funktionshinderfrågor beslutar att rådets sammanträden 2019 ska
hållas följande dagar:

Klockan 10:00-12:00
11 februari
8 april
10 juni
16 september
11 november

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 8/19

Övriga frågor
1. Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn
Föreningen Brottsofferjouren (BOJ) Haninge/Nynäshamn har visat intresse att träffa de kommunala råden
för att informera om hur man skyddar sig mot brott (även digitala brott). Ordförande Antonella Pirrone
frågar råden om det finns intresse att bjuda in föreningen. Råden beslutar att Brottsofferjouren ska
bjudas in.
2. RUFS – regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Ordförande Antonella Pirrone frågar råden om det finns intresse att bjuda in en landstingspolitiker som
har arbetat länge med dessa frågor och som kan informera om ärendet. Råden beslutar att
Landstingspolitikern Lennart Nilsson ska bjudas in.
3. Färdtjänstnämnden
Ordförande Antonella Pirrone frågar råden om det finns intresse att bjuda in ordföranden Fredrik Wallén
att informera om den nya färdtjänstnämnden. Råden beslutar att bjuda in ordförande för
färdtjänstnämnden.
4. Parkeringsplatser invid Folkets Hus
PRO Samorganisation har funderingar över parkeringsplatserna invid Folkets Hus.
När man vill delta i exempelvis PRO:s månadsmöten och parkera sitt fordon i närheten är det fullt överallt
och det är ett flertal med handikapptillstånd som inte får plats varken utanför huset eller i garaget. Man
har kontrollerat tiden bilarna stod i garaget och det var hela dagar då samma bil stod där. Samma sak
gäller parkeringen vid kommunhusets handikapplatser.
Även för övriga besökare i Folkets Hus eller kommunhuset är det svårt att finna parkeringar och
Alkärrsplan eller Stationsparkeringen ligger för långt bort för de äldre innevånarna.
Svar önskas på hur frågan ska hanteras.
5. Agenda 2030
Anders Berglund, DHR och Neuroförbundet frågar vad kommunen gör när det gäller Agenda 2030 och
vem som är ansvarig inom kommunen för det arbetet samt vem som är ansvarig för konventionsfrågor
för funktionshindrade. Återkoppling sker till nästa sammanträde.
6. Förslag på serpentinväg till Nynäshamns sjukhus
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund önskar att det tas upp i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden (msn) att det från rådet finns önskemål om att det byggs en serpentinväg
upp till sjukhuset från Alkärrsplans parkering. Många av dem som råden representerar har stora problem
med att ta sig upp till sjukhuset, eftersom många har en rullator.
Råden vill be förvaltningen att göra en utredning om det är möjligt att bygga en serpentinväg och om det
redan är gjort önskar råden få återkoppling.
7. Trygghetspatrull
Charlotte Dahlbom, förvaltningschef, (sof) informerar om att de statliga stimulansmedlen (5,2 miljoner)
som har finansierat Trygghetspatrullen under 3 år har tagit slut. Nynäshamns kommun finansierar nu
Trygghetspatrullen med egna kommunala medel. Trygghetspatrullen finns dag- och kvällstid och även på
helgerna. Nattetid är det integrerat med nattpatrullen som har flyttat till Rosengården.
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8. Minnesmottagningen i Nynäshamn
Minnesmottagning är ett ansvar för landstinget. Charlotte Dahlbom, förvaltningschef (sof) svarar att hon
återkommer med svar om hur det fungerar i Nynäshamn till nästa sammanträde.
9. Demenssjuka som åker i ambulans
Råden frågar om demenssjuka lämnas ensamma i ambulansen. Finns det i sådana fall möjlighet för
personalen att följa med.
Charlotte Dahlbom, förvaltningschef (sof) svarar att hon inte känner igen att detta har skett men ska ta
med sig frågan och undersöka om det har förekommit att man har hamnat i en sådan situation. Charlotte
Dahlbom menar på att det är viktigt att uppmärksamma behovet av läkarkontakt i tid för att undvika
akuta situationer och att bedömningar på akuta ärenden görs från fall till fall.
10. Demenssjuksköterska i Nynäshamn
Charlotte Dahlbom, förvaltningschef (sof) informerar om att ansvaret för sjuksköterskeinsatser finns inom
vård och omsorgsboende och där vill man ha en sjuksköterska med särskild kompetens inom
demensområdet. För närvarande har kommunen en sjuksköterska som går specialistutbildning inom
demens så under året kommer man att uppnå det målet och förutom det satsar man på Silviacertifiering
av vårdpersonal med start på Lotsens demensboende under våren.
11. Café och restaurang på Balder
Råden frågar om det kommer att öppnas något café och restaurang på Balder.
Ordförande Antonella Pirrone svarar att det kommer att ske i framtiden och att det kommer mer
information om det framöver.
12. Föreläsning om Afasi
Föreläsning om Afasi på Rosengården torsdag den 21 mars kl. 17.30- 20.00. Carina Brännäng,
anhörigsamordnare, socialförvaltningen delar ut folder med vårens program för Råd och stöd till
anhöriggrupper som har en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Föreläsningen är ett samarbete med Strokeföreningen.
Information för anhöriga finns på www.nynashamn.se/anhörig
13. Önskemål från råden att politiker bjuds in till sammanträdena
Exempelvis att Daniel Adborn (Liberalerna) bjuds in och ger återkoppling i frågan om byggande av
äldreboende.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

