
 

PROTOKOLL Sida 1(14) 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2022-04-13 
Anslaget sätts upp: åååå-mm-dd      Anslaget tas ned: åååå-mm-dd 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 

Underskrift         Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Folkets hus, Mysingen, 2022-04-13 kl. 13.30 – 15.30 

Ledamöter 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 

Tony Nicander (V) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Per Malmsten (M) 
Marie Jörhorn, Neuroförbundet  
Kerstin Persson, Strokeföreningen 
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund Stockholm & Gotlands län 

Ersättare 

Övriga deltagare 
Theresia Bergendahl (C), ledamot kommunala pensionärsrådet 
Otto Svedenblad, (M), ledamot kommunala pensionärsrådet 
Christer Dahl (S), ledamot kommunala pensionärsrådet 
Berit Åberg, PRO, ledamot kommunala pensionärsrådet 
Nathalie Zotterman, sekreterare, KSF 
Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare, SBF 
Gabriella Rodling, avdelningschef, SOF 

Paragrafer 
§§ 10-20

Berit Åberg, PRO 
Justerare 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, 2022-04-28 klockan 13.15 

Underskrifter 

Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Nathalie Zotterman 
Sekreterare  
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PROTOKOLL Sida 2(14) 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning  

 § 10 Mötets öppnande 

§ 11 Närvarande 

§ 12 Val av justerare 

§ 13 Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 

§ 14 Föregående protokoll 

§ 15 Uppföljning balanslistan 

§ 16 Återkoppling på frågor via mejl 

§ 17 Gabriella Rodling, avdelningschef, socialförvaltningen 

 § 18 Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare, informerar om strategi för lekplatslyft 

 § 19

§ 20

Antonella Pirrone, informerar om den uppdatering och revidering av det 
äldrepolitiska programmet 
Övriga frågor 

§ 21 Mötet avslutas 
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§ 10 

Mötets öppnande 
Antonella Pirrone hälsar alla välkomna. 
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§ 11 

Närvarande 
Sekreterare Nathalie Zotterman tar närvaro.  
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§ 12 

Val av justerare 
Marie Jörhorn, Neuroförbundet blir vald till justerare. 
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§ 13 

Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 
• Ordförande Antonella Pirrone meddelar att kommande mötet den 1/6 börjar 15.00. 
• Christina Sönnergren har en fråga angående Närtrafiken som läggs under övriga frågor.  
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§ 14 

Föregående protokoll 
Antonella går igenom föregående protokoll och lägger till att även Christina Sönnergren och Kerstin 
Wahlbäck närvarade under mötet den 9 februari. 
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§ 15 

Uppföljning balanslistan 
Antonella går igenom balanslistan och ber Otto Svedenblad ta med sig de äldre frågorna om 
parkering till samhällsbyggnadsnämnden 

Inkommen fråga från Berit Åberg, PRO har lagts till balanslistan och Otto Svedenblad tar med frågan 
till samhällsbyggnadsnämnden: 

• Berit Åberg, PRO lyfter frågan om det finns möjlighet att sätta upp en skylt vid sandhögen 
bakom ICA i Ösmo. På skylten bör det stå att det är tillåtet för privatpersoner att hämta 
sand från sandhögen. För att till exempel sanda utanför infarter och trappor.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Rädet för funktionshinderfrägor 

Sammanträdesdatum 

2022-04-13 

Sida 8(14) 

§ 15 

Uppföljning balanslistan 
Antonella går igenom balanslistan och ber Otto Svedenblad ta med sig de äldre frågorna om 
parkering ti II sa mhä lis byggnadsnämnd en 

Inkommen fråga från Berit Åberg, PRO har lagts till balanslistan och Otto Svedenblad tar med frågan 
till samhällsbyggnadsnämnden: 

• Berit Åberg, PRO lyfter frågan om det finns möjlighet att sätta upp en skylt vid sandhögen 
bakom ICA i Ösmo. På skylten bör det stå att det är tillåtet för privatpersoner att hämta 
sand från sandhögen. För att till exempel sanda utanför infarter och trappor. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 9(14) 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 16 

Återkoppling på frågor via mejl 
Nathalie Zotterman, sekreterare presenterar en sammanfattning på de frågor samt svar som 
inkommit via mejl från representanter i råden. 

Frågor från PRO 
1. Det har tidigare informerats att avgiften på vårdinrättning kommer att höjas, men det har inte 

informerats från vilket datum detta ska ske. Avgiften har nu höjts med 500 kronor, men detta 
såg berörd när fakturan skulle betalas Det är speciellt viktigt med denna målgrupp att 
information går ut i pappersformat.  

Svar: Kommunen har informerat i flera utskick om hur höjningen kommer ske, informationen 
har gått ut i brevform tillsammans med fakturorna. 

 

2. Nuvarande aktivitetskatalog är ifrån 2019/20, när kommer en uppdaterad version? Ett arbete 
som pensionärsföreningar gemensamt med kommunen gjorde och vem har tagit över arbetet 
med att sammanställa? 

Svar: Just nu vet man inte när aktivitetskatalogen kommer att uppdateras, det pågår 
rekryteringar av anhörigsamordnare och äldre- och funktionshinderlots. När de är på plats kan 
arbetet med äldrecentrum och framtagandet av nytt dokument påbörjas. 

 

3. PRO har i flera år haft tillgång till gymnastiklokalen på Balder till vår Qi-gong :ande gäng. 
Det har aldrig kostat oss något men nu kommer kommunen med ett krav på 500 kr per tillfälle 
vi är där och då vill vi veta varför och från när detta gäller och varför denna summa? Vi hyr av 
kommunen i den del av Balder som kommunen har tillgång till och då kommunen ska 
tillhandahålla samlingslokaler för oss äldre så undrar vi varför det nu är en avgift?  

Svar: I korthet går det ut på att kommunen måste behandla alla föreningar lika, vi kan inte 
låna ut lokaler till vissa föreningar och samtidigt kräva av andra föreningar att de ska betala 
för att ta del av våra verksamhetslokaler. Vi har tydliggjort det i vår rutin men samtidigt har vi 
lagt in att om verksamheten som ska bedrivas är öppen för alla seniorer eller liknande så 
behöver man inte betala avgift. Bara om verksamheten är uteslutande riktad till den egna 
organisationens medlemmar. 

Bifogat till protokollet finns en rutin som ger en mer detaljerad förklaring varför dessa regler 
har införts. 

 

4. Innan pandemin var mötena på förmiddagarna vilket gjorde det möjligt att ha en avstämning 
med sin organisation efter mötet. Finns det möjlighet att ändra tiden till förmiddag igen? 

Svar: Antonella ställde frågan till råden och fick ett positivt svar. Detta är något som kommer 
tas upp i slutet av 2022 när planeringen inför 2023 börjar.  
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terkoppling pa frägor via mejl 
Nathalie Zotterman, sekreterare presenterar en sammanfattning på de frågor samt svar som 
inkommit via mejl från representanter i råden. 

Frägor frän PRO 
1. Det har tidigare informerats att avgiften på vårdinrättning kommer att höjas, men det har inte 

informerats från vilket datum detta ska ske. Avgiften har nu höjts med 500 kronor, men detta 
såg berörd när fakturan skulle betalas Det är speciellt viktigt med denna målgrupp att 
information går ut i pappersformat. 

Svar: Kommunen har informerat i flera utskick om hur höjningen kommer ske, informationen 
har gått ut i brevform tillsammans med fakturorna. 

2. Nuvarande aktivitetskatalog är ifrån 2019/20, när kommer en uppdaterad version? Ett arbete 
som pensionärsföreningar gemensamt med kommunen gjorde och vem har tagit över arbetet 
med att sammanställa? 

Svar: Just nu vet man inte när aktivitetskatalogen kommer att uppdateras, det pågår 
rekryteringar av anhörigsamordnare och äldre- och funktionshinderlots. När de är på plats kan 
arbetet med äldrecentrum och framtagandet av nytt dokument påbörjas. 

3. PRO har i flera år haft tillgång till gymnastiklokalen på Balder till vår Qi-gong :ande gäng. 
Det har aldrig kostat oss något men nu kommer kommunen med ett krav på 500 kr per tillfälle 
vi är där och då vill vi veta varför och från när detta gäller och varför denna summa? Vi hyr av 
kommunen i den del av Balder som kommunen har tillgång till och då kommunen ska 
tillhandahålla samlingslokaler för oss äldre så undrar vi varför det nu är en avgift? 

Svar: I korthet går det ut på att kommunen måste behandla alla föreningar lika, vi kan inte 
låna ut lokaler till vissa föreningar och samtidigt kräva av andra föreningar att de ska betala 
för att ta del av våra verksamhetslokaler. Vi har tydliggjort det i vår rutin men samtidigt har vi 
lagt in att om verksamheten som ska bedrivas är öppen för alla seniorer eller liknande så 
behöver man inte betala avgift. Bara om verksamheten är uteslutande riktad till den egna 
organisationens medlemmar. 

Bifogat till protokollet finns en rutin som ger en mer detaljerad förklaring varför dessa regler 
har införts. 

4. Innan pandemin var mötena på förmiddagarna vilket gjorde det möjligt att ha en avstämning 
med sin organisation efter mötet. Finns det möjlighet att ändra tiden till förmiddag igen? 

Svar: Antonella ställde frågan till råden och fick ett positivt svar. Detta är något som kommer 
tas upp i slutet av 2022 när planeringen inför 2023 börjar. 
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§ 17 

Gabriella Rodling, avdelningschef för äldreomsorg 
Gabriella visar vilka statsbidrag som har sökts för 2022. Statsbidragen kommer ut löpande under de 
tre första kvartalen och behovet kan komma att ändras under året. Det har sökt statsbidrag för flera 
områden exempel på vilka dessa är finns nedan. 

Äldreomsorgslyftet - En 3-årig satsning, där bla validering till vårdbiträde/undersköterskor sker.  

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom – Bidraget ska bland annat säkerställa en god vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom. 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer – Syftet är att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer. 

Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i focus – Här finns det bland annat utbildning till äldre för att motverka digitalt utanförskapet. 
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Gabriella Rod ling, avdelningschef för äldreomsorg 
Gabriella visar vilka statsbidrag som har sökts för 2022. Statsbidragen kommer ut löpande under de 
tre första kvartalen och behovet kan komma att ändras under året. Det har sökt statsbidrag för flera 
områden exempel på vilka dessa är finns nedan. 

Aldreomsorgslyftet- En 3-årig satsning, där bla validering till värdbiträde/undersköterskor sker. 
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i värden och omsorgen om personer med 
demenssjukdom- Bidraget ska bland annat säkerställa en god vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom. 

Säkerställa en god värd och omsorg av äldre personer- Syftet är att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer. 

Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i focus- Här finns det bland annat utbildning till äldre för att motverka digitalt utanförskapet. 
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§ 18 

Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare, informerar om strategi 
för lekplatslyft 
Under 2022 kommer det tas fram en strategi för lekparkslyft, där råden kommer vara referensgrupp. 
Strategin är övergripande och går inte in på detaljer. Till protokollet biläggs projektplanen och 
förhoppningen är att innan nästa möte ska det finnas ett utkast till en plan. Vid nästa möte kommer 
det ges tillfälle att lämna synpunkter till planen. 

Det kommer göras en inventering av nuvarande kommunala lekplatser och för dessa kommer det 
presenteras en åtgärdsplan. 
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Barbara Brass, stadsträdgärdsmästare, informerar om strategi 
för lekplatslyft 
Under 2022 kommer det tas fram en strategi för lekparkslyft, där råden kommer vara referensgrupp. 
Strategin är övergripande och går inte in på detaljer. Till protokollet biläggs projektplanen och 
förhoppningen är att innan nästa möte ska det finnas ett utkast till en plan. Vid nästa möte kommer 
det ges tillfälle att lämna synpunkter till planen. 

Det kommer göras en inventering av nuvarande kommunala lekplatser och för dessa kommer det 
presenteras en ätgärdsplan. 
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§ 19 

Antonella Pirrone, informerar om den uppdatering och 
revidering av det äldrepolitiska programmet 
Det har skett en revidering av programmet och styrgruppen bakom representeras av alla partier. 
Programmet är mindre detaljerat vilket gör det enklare för tjänstepersoner att arbeta efter. Till nästa 
möte bjuds Annette Larsson Bäckman in för att presentera det nya programmet. 
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Antonella Pirrone, informerar om den uppdatering och 
revidering av det äldrepolitiska programmet 
Det har skett en revidering av programmet och styrgruppen bakom representeras av alla partier. 
Programmet är mindre detaljerat vilket gör det enklare för tjänstepersoner att arbeta efter. Till nästa 
möte bjuds Annette Larsson Bäckman in för att presentera det nya programmet. 
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§ 20 

Övriga frågor 
Christina Sönnergren har en fråga angående närtrafiken. Informationen hur närtrafiken fungerar 
brister, man vet inte hur denna service kan nyttjas. Exempel på detta är att hållplatserna inte är 
skyltade. Tony Nicander tar med frågan till Anna Sehlin i trafiknämnden i regionen. 
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Övriga f rgor  
Christina Sönnergren har en fråga angående närtrafiken. Informationen hur närtrafiken fungerar 
brister, man vet inte hur denna service kan nyttjas. Exempel på detta är att hållplatserna inte är 
skyltade. Tony Nicander tar med frågan till Anna Sehlin i trafiknämnden i regionen. 
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§ 21 

Mötet avslutas 
Antonella tackar för idag och välkomnar till nästa möten den 1/6 kl:15.00. 
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Mötet avslutas 
Antonella tackar för idag och välkomnar till nästa möten den 1/6 kl: 15.00. 
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