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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Folkets hus, Mysingen, 2022-06-01 kl. 15.00-17.00 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Theresia Bergendahl (C) 
Helena Göransson (L) 
Otto Svedenblad (M) 
Christer Dahl (S) närvarade till kl 16.00, § 22-27 
Berit Åberg, PRO 
Anna-Lena Lundén, PRO 
Solveig Lundstedt, PRO 
Anna-Lisa Larsson, SKPF 
Ingrid Ekman, Nynäshamns Demensförening 

 

Övriga deltagare 
Marie Jörhorn, Neuro Södertörn, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Kerstin Persson, Strokeföreningen, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Per Malmsten (M), KFN, ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Katrina Winter (V), ledamot kommunala rådet för funktionshinder 
Nathalie Zotterman, sekreterare, KSF 
Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare, SBF 
Esmer Kuloglija, entreprenadingenjör 
Barbro Ollén, Nynäshamns Demensförening 
 

 

  
 

Paragrafer 
§§ 21-29 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, 2022-06-09 Klockan 13.00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Solveig Lundstedt (PRO) 
Justerare 

 
  
 
Nathalie Zotterman 
Sekreterare  
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 § 22 Närvarande 
 

 § 23 Val av justerare 
 

 § 24 Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 
 

 § 25 Föregående protokoll 
 

 § 26 Uppföljning balanslista 
 

 § 27 Barbara Brass går igenom projektplanen för lekplatslyft 
 

 § 28 Övriga frågor 
 

 § 29 Mötet avslutas 
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§ 21 

Mötets öppnande 
Antonella Pirrone hälsar alla välkomna. 
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§ 22 

Närvarande 
Sekreterare Nathalie Zotterman tar närvaro.  
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§ 23 

Val av justerare 
Solveig Lundstedt blir vald till justerare.   



 

PROTOKOLL Sida 6(11) 
Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 

Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 
• Ordförande Antonella Pirrone kommer lägga extra fokus på att informera både 

representanterna och politikerna vad deras uppgift i råden är och vad syftet med råden är. 
Hur detta kommer att gå till kommer det mera information om efter sommaren. 

 
• Representanterna från Nynäshamns demensförening önskar att det står i protokollet hur 

viktigt det är med en demenssjuksköterska och att detta borde finnas med i den reviderade 
versionen av Äldrepolitiska programmet. 
 

• Det finns önskemål att det bjuds in en person som kan komma till ett av mötena och 
diskutera hur samarbetet mellan anhöriga och vården fungerar. 
 

• Råden önskar få flera remisser, där man har möjlighet att yttra sig när det kommer till 
tillgängligheten.  
 

• På Socialförvaltningen kommer två tjänster att tillsättas. Äldre och funktionshinderlots börjar 
den 27 juni och heter Jenny Sahlin, hon kommer närmast från Haninge kommun och har 
stor erfarenhet av målgruppen. Anhörigsamordnaren heter Susanna Vikander och börjar den 
15 augusti och även hon kommer från Haninge kommun och har stor erfarenhet av 
målgruppen. Båda kommer och presenterar sig på ett av mötena. 
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§ 25 

Föregående protokoll 
Antonella Pirrone går igenom föregående protokoll.  
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§ 26 

Uppföljning balanslista 
 

• Otto Svedenblad har fått svar på frågan angående skylt vid sandhögen bakom ICA i Ösmo. 
Svar: Tyvärr går det inte att sätta upp skylt som informerar att allmänheten kan ta sand. 
Anledningen är att det skulle bli mycket svårt att beräkna hur mycket sand som går åt, samt 
att den typen av service inte skulle bli jämn i kommunen.  
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§ 27 

Barbara Brass går igenom projektplanen för lekplatslyft 
Syftet med strategin har tre delar: 

Del 1: ta fram en övergripande strategi som kan användas för att lyfta och utveckla barns lek 
och rörelse på lekplatser i kommunal regi 

Del 2: presentation av dagens lekparker och förskole/skolgårdar 

Del 3: Handlingsplan för ett lyft av nuvarande lekparker 

Under sommaren kommer det göras en inventering av nuvarande lekmiljöer. 

Råden är referensgrupp och har nu möjlighet att ta med sig informationen till sina 
intresseorganisationer. Fundera och återkoppla med synpunkter och idéer senast den 30 augusti, 
mejla till barbara.brass@nynashamn.se med kopia till nathalie.zotterman@nynashamn.se. Fundera 
brett, både sånt som ni känner är extra viktigt och sådant som kan vara spännande och roligt. I 
strategin kan det ex stå att lekplatsen ska vara tillgängliga, ex asfalt till lekplatsen, handikapptoalett. 
Lekplatsen ska vara inkluderande. 

 

I oktober kommer Barbara och presenterar en preliminär strategi. Beslutet av strategin tas av 
samhällsbyggnadsnämnden i november och sen av kommunstyrelsen i december. 

 

  

 

 

  

mailto:barbara.brass@nynashamn.se
mailto:nathalie.zotterman@nynashamn.se


 

PROTOKOLL Sida 10(11) 
Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 

Övriga frågor 
Berit Åberg har skickat in frågor som tillhör stadsmiljö, Esmer Kuloglijan närvarade under mötet och 
svarade på frågor.  

Nedan är en sammanfattning av Berits frågor och även svar från Jesper Skoglund, stadsmiljöchef. 

Fråga 1: Man får känslan att trottoarkanterna är 15 cm höga och detta är problematiskt när man tex 
ska gå över med rullatorn. 

Svar: Vanligt är att ha 12cm visning av kantsten mot gata, orsakerna till det är flera ibland behövs 
visningen för att leda bort regnvatten och det är även till fördel vi renhållning och plogning. Även 
bilar undviker att köra på kantstenar vilket ökar säkerheten för våra gångtrafikanter. 

Dom åtgärderna som görs i trafikmiljön har till syfte att minska att farliga situationer uppstår. 
Övergångsställen som nu anläggs ska förses med taktilaplattor och kontrastmarkering samt att ha 
en slät övergång. 

Fråga 2: Det upplevs rörigt och svårt att ta sig fram när det sker byggnationer på och runt gatorna. 

Svar: Jag kan förstå och instämmer i att det under avspärrningar blir en del stök, nu har exempelvis 
det varit extra mycket arbeten med VA-ledningar. Dock så måste alla som vill gräva i våra gator 
ansöka om och få en så kallad TA-plan godkänd innan arbetena påbörjas. En TA-plan 
(trafikanordningsplan) ska beskriva hur de risker som uppstår vid grävarbeten ska tas om hand. 
Denna plan ska beakta såväl gångtrafikanter, bilister, cyklister mfl och även de som utför arbetet på 
vägen och se till att ingen skadas och kan färdas så gott som möjligt. 

Fråga 3: Varför måste farthinder vara så höga och skarpa? Har man ont i tex rygg så blir det 
problematiskt att ta sig över. 

Svar: Generellt så är farthinder till för att få ner hastigheterna i trafiken, här kommer farthindren 
framledes göras ”snällare” än de som idag finns på Centralgatan. Lösning med en förhöjning mot 
övergångsställe och en längre utplaning efter övergångsstället kommer att testas och utvärderas på 
ett av farthindren på Centralgatan. 
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§ 29 

Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för idag och välkomnar till nästa möten den 7 september. 
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