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Plats och tid 
Rosengården 2021-12-08 kl. 14:00 – 16:45 
 

Ledamöter 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Helena Göransson (L), SON 
Berit Åberg, PRO 
Anna-Lena Lundén. PRO 
Agneta Tjärnhammar, SPF 
Anna-Lisa Larsson, SKPF 

Ersättare 
Tony Nicander (V), SON 

Övriga närvarande 
Bengt-Göran Pettersson (KD), BUN, ledamot kommunala rådet för funktionshinder  
Marie Jörhorn, Neuroförbundet, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Kerstin Persson, Strokeföreningen, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Kerstin Wahlbäck, Synskadades riksförbund Stockholm och Gotlands län, ledamot kommunala 
rådet för funktionshinder 
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund Stockholm & Gotlands län, ledamot kommunala 
rådet för funktionshinder 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare KSF 
Carina Follinger, vikarierande äldre-och funktionshinderombud SOF 
Nathalie Zotterman. Nämndsekreterare, KSF 
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§§ 29-39 
 
Justeringens plats och tid  
Kommunhuset, hus A plan 7, 15 december 2021, kl 13:00  
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Underskrifter 
 

 

     

Antonella Pirrone (KD)   Anna-Lisa Larsson, SKPF  

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 Rebecca Skoglund 
 Sekreterare    
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Dagordning 

§ 29. Mötets öppnande  

§ 30. Närvarande  

§ 31. Val av justerare  

§ 32. Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor  

§ 33. Föregående protokoll  

§ 34. Uppföljning balanslista  

§ 35. Återkoppling på frågor via mail  

§ 36. Informationsärende - Fredrik Wallén, Ordförande Färdtjänstnämnden  

§ 37. Sammanträdesdagar 2022  

§ 38. Övriga frågor  

§ 39. Mötet avsluta 
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§ 29/21 - Mötets öppnande 

Antonella Pirrone, ordförande förklarar mötet öppnat. Pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor sammanträder tillsammans. 
 
____ 
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§ 30/21 - Närvarande 
 

Närvarokontroll genomförs och följande deltar under mötet. 

Ledamöter 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Helena Göransson (L), SON 
Berit Åberg, PRO 
Anna-Lena Lundén. PRO 
Agneta Tjärnhammar, SPF 
Anna-Lisa Larsson, SKPF 

Ersättare 
Tony Nicander (V), SON 

Övriga närvarande 
Bengt-Göran Pettersson (KD), BUN, ledamot kommunala rådet för funktionshinder  
Marie Jörhorn, Neuroförbundet, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Kerstin Persson, Strokeföreningen, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Kerstin Wahlbäck, Synskadades riksförbund Stockholm och Gotlands län, ledamot kommunala 
rådet för funktionshinder 
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund Stockholm & Gotlands län, ledamot kommunala 
rådet för funktionshinder 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare KSF 
Carina Follinger, vikarierande äldre-och funktionshinderombud SOF 
Nathalie Zotterman. Nämndsekreterare, KSF 
 

_____ 
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§ 31/21 - Val justerare 
 
Rådet utser Anna-Lisa Larsson att jämte med ordförande justera protokollet.  
Datum: 15 december 2021 
Kl: 13.00 
Plats: Kommunhuset, hus A plan 7  
 
_____ 
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§ 32/21 - Fastställande av dagordning 
 

Inga övriga frågor. 

___  



 

 
PROTOKOLL        Sida 8 
Det kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 2021-12-08 

   
  
   
  
   
  
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

 

§ 33/21 - Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

____  
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§ 34/21 - Uppföljning av balanslistan 

Antonella Pirrone, ordförande går igenom balanslistans punkter.  

Tony Nicander vidarebefordrar öppna ärenden på balanslistan som gäller parkering till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

____  
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§ 35/21 - Återkoppling på frågor via mail 
 

Rebecca Skoglund, sekreterare presenterar en sammanfattning på de frågor samt svar som 
inkommit via mail från representanter i råden. Frågorna samt hela svaret nedtecknas i protokollet.  

Frågor från SPF moringen 
1. Vilka krav ställer socialnämnden för personer som arbetar inom den sociala omsorgen Inom Våra 

äldreboenden/hemtjänsten/olika boenden inom den sociala omsorgen, vad gäller vaccination av 
covid-19 för att skydda våra kommunmedborgare 
 
Svar: 
Det finns idag inget lagstöd för att kunna ställa krav på att medarbetarna ska vara vaccinerade. 
Dock är vi bland annat ytterst noga med att följa de basala hygienrutinerna, korrekt användning av 
skyddsutrustning samt att ha uppdaterade och implementerade rutiner o riktlinjer. Vid misskötsel av 
dessa kan arbetsgivaren göra åtgärder som i slutänden kan innebära att medarbetaren fråntas sitt 
arbete.  
 
Följdfråga: kommer man framgent att ställa krav?  

Svar: 
Antonella Pirrone instämmer med förvaltningens svar. Vi bevakar läget för att striktare 
åtgärder om FHM och regeringen kräver det. 

2. Statliga bidraget Äldrelyftet, hur mycket har kommunen ansökt, samt vad har dessa medel använts 
till, det vill säga öronmärkta medel 
 
Svar: 
Nynäshamn kommun har äskat och fått 10.568.508 kronor för 2021 inom Äldreomsorgslyftet. Av 
dessa medel kommer Nynäshamn använda ca 6-7 miljoner kronor under 2021. Medlen används 
enligt Socialstyrelsens hänvisning. 
Cirka 27 medarbetare inom äldreomsorgen läser just nu inom Äldreomsorgslyftet till vårdbiträde 
samt till undersköterska på bland annat Campus Nynäshamn. Det är medarbetare både från vår 
interna verksamhet samt från den externa hemtjänsten som studerar.  

 
3. Balder och lokalerna som blockhyres av kommunen, hur kan vi som förening få möjlighet att ha olika 

aktiviteter där- finns ingen som egentligen är ansvarig för bokningar, samt vid olika serveringar, 
finns porslin med mera för detta ändamål.  
 
Svar: 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett samlat dokument för att 
tydliggöra förutsättningarna för olika frivilligorganisationer (samt övriga 
civilsamhällesorganisationer) att nyttja socialförvaltningens lokaler på Balder. Det är viktig 
för oss att ta fram ett genomarbetat koncept för att tydliggöra förutsättningarna för alla 
organisationer att bedriva verksamhet på Balder, eller andra kommunala lokaler som 
socialförvaltningen disponerar, så att ingen blir förfördelad eller att det uppstår 
missförstånd på grund av otydliga rutiner och förhållningssätt. Vi förväntar oss att bli klara 
med arbetet i början av nästa år. 
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Det kommer vara äldre- och funktionshinderombudet som har hand om bokningarna för 
Balder. Det finns porslin att låna vid servering.  

Frågor från PRO 
1. Färdtjänsten – detta långdragna och svårlösta problem här i stan. Hur långt i förväg måste 

man beställa / får man beställa tjänsten eftersom de tydligen aldrig kommer i tid? Om de 
ens kommer alls! Och hur arbetar man vidare med en lösning på detta problem? Det är ju 
lika svårt att beställa en vanlig taxi som ersättning för den uteblivna färdtjänstbilen… 

Svar: 
Det är inte kommunen som är ansvariga för färdtjänsten. Kommunen ansvarar att 
handlägga kommuninvånarens ansökan inför önskan av färdtjänst. Det är utredare på 
region Stockholm som utreder och eventuellt beviljar ansökan. Det är region Stockholm och 
trafikförvaltningen som är ansvariga för upphandlingen av färdtjänsten. 

Kontaktcenter har varit i kontakt med färdtjänst på region Stockholm (efter detta mejl) och 
fått informationen att taxibranschen är en bransch som inte har återhämtat sig efter 
pandemin. Många blev arbetslösa och hittade nya jobb samt konkurser, därav stor brist på 
taxibilar. 

Det finns även att läsa på färdtjänst hemsida: 
https://fardtjansten.regionstockholm.se/sv/  Under ”Aktuellt”. Kort sammanfattning: Sedan 
restriktionerna togs bort den 29 september har färdtjänstresenärerna börjat resa mer igen. 
Men branschen har inte återhämtat sig ännu. Det innebär att det kan förekomma 
förseningar på grund av bilbrist vissa dagar, vissa tider och i vissa områden. 

2. SL – Har aviserat at de ska sluta med utrop vid sina stationer vilket drabbar många 
resenärer med nedsatt syn och just därför nu pausat för tillfället. De hänvisade det till att 
det ska finnas tydliga meddelandetavlor (bra för den som inte ser!!) vilket egentligen är ett 
komplement till utropen även idag. En tavla som sitter högt upp på en stolpe och är mycket 
svårläst även för oss med s.k. fullgod syn. Har man inte tänkt på att alla inte kan vrida 
nacken av sej för att kunna läsa? Kan vara ett problem som drabbar tex de i rullstol! 

Svar:  
SL är inte en kommunalfråga, Fredrik Wallén, ordförande Färdtjänstnämnden är inbjuden 
till mötet för att kunna svara på frågor. 
 

3. Sjukvård – Förutom att ”reklamen” för Covid spruta nr tre är urusel här i kommunen – har 
inte sett en enda plats som talar om var man går – eller när! – så gäller min fråga alla de 
övriga vaccinationer som rekommenderas de äldre; influensa – bältros – lunginflammation 
och även mässling som numera verkar vara en svår sjukdom och i synnerhet för äldre. 
Finns det någon plan för dessa vaccinationer? 

Svar: 
Det är regionen som ansvarar o tillhandahåller dessa vaccin samt information.  

https://fardtjansten.regionstockholm.se/sv/
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4. Trygghetsboende – också en fråga som varit på bordet tidigare men som aktualiserades på 
ett PRO möte i länet där jag var och fick veta att kommuner har en skyldighet att reservera 
mark för att bygga sådan boenden – hur gör denna kommun? Har vi något reserverat 
sedan det bredvid Rosengården plockades bort? 

Svar: 
Först lite om begreppet trygghetsboende som ibland förväxlas med vårdboende (även 
kallat särskilt boende). Det senare är alltid biståndsprövat och är till för individer som är i 
behov av dygnet-runt vård. Det är en vårdform som kommunen på ett eller annat sätt 
måste kunna erbjuda. 

Trygghetsboende är å andra sidan en enklare boendeform som har tillkommit som ett 
alternativ för att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad 
mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden 
med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen enligt 
socialtjänstlagen för att flytta till ett trygghetsboende.  

Det finns inget lagkrav på att en kommun ska tillhandahålla trygghetsboende. Drygt hälften 
av landets kommuner uppger att de har trygghetsboende, knappt hälften att de inte har 
det, dessutom behöver det inte vara kommunen som bygger/äger utan det kan likväl vara 
privata aktörer, till exempel Höjdgatan. 

I april 2019 trädde ändringar i socialtjänstlagen i kraft som förtydligar kommunernas 
möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service, och som därutöver har behov av att bryta oönskad 
isolering. Den nya regeln finns i 5 kap. 5 § tredje stycket SoL. Boendeformen benämns 
biståndsbedömt trygghetsboende. Det är frivilligt för kommunen att inrätta även denna 
boendeform. 

Fråga från Nynäshamns demensförening 
Innan pandemin fick all personal på Lotsens äldreboende i Nynäshamn delta i 
Silviautbildning, dvs få nya och extra kunskaper om demenssjukdomar och bemötande av 
demenssjuka. Utbildningen skulle framöver omfatta all personal på äldreboenden och 
kommunal hemtjänst i Nynäshamns kommun. Hur långt har det kommit med de fortsatta 
utbildningsinsatserna? Viktigt att också korttidsboende inom äldreomsorgen 
omfattas.  Vilka går kursen nu?  

Svar: 
Målet är att alla äldreboenden ska Silviacertifierats inom rimlig tid. När det gäller Lotsen har 
förvaltningen fått ett särskilt bidrag, certifiering behöver även utvärderas regelbundet vilket 
även det kostar. Just nu finns ingen möjlighet att certifiera fler verksamheter på grund av 
tillgång på personal samt rådande pandemiläge. Men förvaltningen bevakar regelbundet 
statliga bidrag som kan användas till detta område. 

____ 
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§ 36/21 – Informationsärenden – Fredrik Wallén ordförande färdtjänstnämnden 

Fredrik Wallén, ordförande färdtjänstnämnden, region Stockholm är inbjuden till råden för att 
informera om färdtjänsten och för att organisationerna ska få möjlighet att ställa frågor. 
Färdtjänstnämnden ansvarar för färdtjänstresor, sjukresor samt upphandling av leverantör för 
uppdraget. Har idag cirka 9500 resor per dag och en tidspassning på 83 procent. Anledningen att 
tidspassningen ligger på 83 procent är att taxibranschen är en av de branscher som inte 
återhämtat sig efter pandemin och att det råder brist på taxibilar. Tidspassningen ser ungefär 
likadan ut i hela regionen.  
 
Besluten för färdtjänsttillstånd sköts av region Stockholm, åtta av tio tillstånd bifalls. Kommunen 
ansvarar att handlägga kommuninvånarens ansökan inför önskan av färdtjänst. Vid avslag går det 
att överklagas till förvaltningsrätten.  
 
_____ 
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§ 37/21 – Sammanträdesdagar 2022 

Antonella Pirrone, ordförande går igenom sammanträdesdagarna för 2022. Pensionärsrådet och 
rådet för funktionshinderfrågor kommer fortsatt ha sina möten tillsammans. 

Datum Tid Råd Plats 
Onsdag 9/2 13.30-16.00 KPR/KRF  Folket hus 

Onsdag 13/4 13.30-16.00 KPR/KRF Folket hus 

Onsdag 1/6 13.30-16.00 KPR/KRF Folket hus 

Onsdag 7/9 13.30-16.00 KPR/KRF Folket hus 

Onsdag 30/11 13.30-16.00 KPR/KRF Folket hus 

 

_____ 
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§ 38/21 - Övriga frågor 

Antonella Pirrone, ordförande informerar att äldre-och funktionshinderombudet har slutat sin tjänst 
och att till dess att ny finns på plats finns Carina Folinger, ansvarig för äldrecentrum som ersättare.  

Information om aktiviteter anordnade av äldrecentrum finns bland annat på kommunens hemsida. 
Med anledning av covid-19 behöver plats bokas på aktiviteterna, det gör man gör via Carina 
Follinger.    

____  
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§ 39/21 - Mötet avslutas 

Antonella Pirrone, ordförande avslutar dagens möte.  

____ 
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