
 

 
PROTOKOLL  
Sida    1 
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum 2020-12-09 
 

  
  

 

   

Plats och tid 
Örngrund, Teams 2020-12-09 kl. 13:30 – 15:30 
 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anki Lindeberg (S), vice ordförande, deltar på distans 
Theresia Bergendahl (C), KS, deltar på distans 
Tony Nikander (V), SON, deltar på distans 
Britt-Marie Jakobsson (PPiN), MSN, deltar på distans 
Per Malmsten (M), KFN, deltar på distans 
Siri-Ann Blomqvist, DHR, deltar på distans 
Marie Jörhorn, Neuroförbundet, deltar på distans 
Kerstin Persson, Strokeföreningen, deltar på distans 
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, deltar på distans 

Övriga deltagare  
Berit Åberg, PRO deltar via telefon 
Inez Granström, SPF Moringen, deltar på distans 
Agneta Tjärnhammar, SPF, deltar på distans 
Annicka Hägre, PRO, deltar på distans 
Else-Marie Lindborg, Nynäshamns Demensförening, deltar via telefon 
Linda Sandström, Lotsen på Balder, deltar på distans 
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorgen, § 45, deltar på distans 
Birgitta Larsson, trafikingenjör § 45, deltar på distans 
Carin Flemström, BOJ, § 46, deltar på distans 
Lars Lindholm, BOJ, § 46, deltar på distans 
Peter Anastasiou, sekreterare KSF 
Rebecca Skoglund, sekreterare KSF 

Paragrafer 
§§ 42-47 
Paragraferna behandlades i ordningen §§ 42-44, 46, 45, 47 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, hus A plan 7, måndagen den 21 december kl 11:00 
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Underskrifter 
 

 

 

Antonella Pirrone (KD) Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund 

Ordförande Stockholm Gotland  
Justerare 

 

 

 

  Rebecca Skoglund 
  Sekreterare   
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Dagordning 
1. Mötet öppnas 

2. Närvarande 

3. Val av justerare 

4. Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 

5. Föregående protokoll 

6. Informationsärenden 

7. Uppföljning balanslista 

8. Information BOJ 

9. Mötet avslutas 
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§ 42/20 

Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 
Dagordningen fastställes, inga övriga frågor. 

 

_____________  
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§ 43/20 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

  

 

____________ 
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§ 44/20  

Informationsärenden 

Förslag till rutiner vid ledsagning av dementa vårdtagare 
Annicka Hägre, Nynäshamns Demensförening informerar om förslag till rutiner inom kommunens 
vård- och omsorgsboende.  

Förslaget är utsänt till alla ordinarie ledamöter och representanter via mail. 

Upplägg och mötesdagar 2021 
Antonella Pirrone, ordförande informerar om planerade mötesdagar och upplägg för 2021. På grund 
av rådande restriktioner och omständigheter kring Covid-19 kommer de första sammanträdena ske 
digitalt.  

Onsdag 10/2 kl 13.30-16.00 – Gemensamt möte Teams/telefon  

Onsdag 7/4 kl 13.30-16.00 – Gemensamt möte Teams/telefon  

Onsdag 2/6 kl 13.00-15.00 – KFR, Folket hus 

Onsdag 2/6 kl 15.00-17.00 – KPR, Folket hus 

Onsdag 22/9 kl 13.00-15.00 – KFR, Folket hus 

Onsdag 22/9 kl 15.00-17.00 – KPR, Folket hus 

Onsdag 8/12 kl 13.00-15.00 – KFR, Folket hus 

Onsdag 8/12 kl 15.00-17.00 – KPR, Folket hus 

Mötesdagarna skickas ut via mail till alla ordinarie ledamöter och representanter. 

 

__________  
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§ 45/20 

Uppföljning av balanslistan 
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorgen och Birgitta Larsson, trafikingenjör är inbjudna till 
mötet för att svara på frågorna i balanslistan. 

45A Parkeringsplatser vid Folkets Hus samt handikapparkeringstid för kort 
Birgitta Larsson, trafikingenjör informerar att större förändringar kräver ett uppdrag från politiken 
samt behöver beredas av kommunens strateger. Britt-Marie Jakobsson tar frågan vidare för att 
sammanställa de önskemål som finns och återkopplar på kommande sammanträde. Smärre 
justeringar av parkeringar kan åtgärdas direkt av Stadsmiljö och kontakt sker då mellan den som 
har önskemål och Birgitta Larsson. 

45B Äldre-och funktionshinderombudsman  
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorgen informerar om tjänsten Äldre- och 
funktionshinderombudsman. Socialförvaltningen kommer inrätta en ny tjänst som är en 
sammanslagning av de tidigare tjänsterna lots och aktivitetskoordinator. Intentionen med tjänsten 
är att den ska ha en bredd som inkluderar alla. Rekrytering av tjänsten kommer ske inom kort. 

Övriga frågor från råden 
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorgen svarar på Kerstin Perssons, Strokeföreningens 
fråga angående möteslokaler under pågående pandemi. Strokeföreningen Södertörn har i vanliga 
fall sina träffar och studiegrupper på Äldrecentrum på Rosengården, under pandemin har föreningen 
inte haft tillgång till Äldrecentrum och det har varit svårt att hitta andra lokaler att ersätta med. 
Gabriella Rodling beklagar att de inte finns andra lokaler men kan under pågående pandemi inte 
låna ut lokaler på Rosengården. 

Linda Sandström, lotsen på Balder, frågar om Närtrafiken i Nynäshamn som enligt rykten ska 
upphöra nästa år. Britt-Marie Jakobsson (PPiN) bekräftar och informerar att hon har skrivit ett brev 
till Färdtjänstnämndens ordförande, Fredrik Wallén (KD), för att få mer information om detta. 
Ordförande Antonella Pirrone, som sitter som ersättare i färdtjänstnämnden, kontrollerar detta och 
återkommer till råden. 

 

__________ 
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§ 46/20  

Information Brottsofferjouren (BOJ) 
Råden har bjudit in Brottsofferjouren (BOJ) för att informera om sin verksamhet. 

Carin Flemstöm, ordförande Brottsofferjouren informerar övergripande om verksamheten.  

Brottsofferjourens telefonnummer 0200-212019 är ett internationellt nummer som fungerar att ringa 
till inom hela EU. Stödet man får när man ringer är helt gratis och det går bra att vara anonym. 
Brottsofferjouren erbjuder stöd i form av någon som lyssnar och de kan ge information om 
polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor samt kan även vara ett stöd vid eventuell 
rättegång. 

Carin Flemstöm informerar vidare om brottsstatistiken för Nynäshamn som visar på en låg andel 
brott men Brottsofferjouren ser dock att Ösmo sticker ut gällande problem med gängbråk. 

Lars Lindholm informerar om vad som står i BOJ-bladet och betonar särskilt vikten av att alltid ha 
spärr-numren vid ID-kapning nära till hands samt läsa på hur du skyddar dig mot ID-kapning. 

 

__________ 
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§ 41/20 

Mötet avslutas 
Antonella Pirrone, ordförande avslutar dagens möte. Nästa sammanträde är beslutat till den 10 
februari kl 13.30-16.00. På grund av rådande pandemi kommer mötet hållas helt digitalt. 

 

_________ 


	Dagordning
	§ 42 Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor
	§ 43 Föregående protokoll
	§ 44 Informationsärenden
	§ 45 Uppföljning av balanslistan
	§ 46 Information Brottsofferjouren (BOJ)
	Mötet avslutas

