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Onsdag den 9 april, kl. 08.30-12.00, sal Dirigenten, plan l , stadshuset, earopusgatan 26, 

Södertälje 

Heli Kärkkäinen (S) ordförande 

Billy Larsson vice ordförande anmäld frånvaro 

Per Knutsson (PRO) 

Tore Claeson (V) 

Bertil Gustafson 

Inga-Lill Larsson 

Söve Åkerlund anmäld frånvaro 

Carin Öhrström (M) anmäld frånvaro 

Kent Forsberg 

Leila Raukkala (C) 

Gunnel Bertell 

Nils-Gunnar Lindh (FP) 

Bengt-Arne Åhrberg 

lng-Marie Yang 

Jovo Rapaic 

Gunnel Sjölander 

Gerbro Durmaz anmäld frånvaro 

Birgitta Hedlund 

Göran Sedin 

Monica Marklund 
-----------------------f----------------------------------·-----------------------------------------·------------------------------------·---·-·------·--·--------------- ......................... _, ____________________________________ __ 
Ersättare Lennart Eriksson · 

Leif Arnberg 
---·--------------·--------------------------

övriga närvarande Redovisas på nästa sida. 
Justerare Kent Forsberg 
Plats och tid för justering Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje 
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Justerandes signum Utdragsbestyrkande 

I l~ l ~ l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 

§ 15 Godkännande av dagordning 
Till punkten Övrigt läggs 

• Nestor 

• Synskadadekonsulenten 

• Väntjänsten 

KPR: s beslut: 
Rådet godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 

§ 16 Val av justerare 
Kent Forsberg föreslås utses till att justera dagens protokoll. 

KPR: s beslut: 
Rådet beslutar att utse Kent Forsberg att justera dagens protokoll. 

§ 17 Temadagen 2014 
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Temagruppen hade möte den l april och tog upp placering av utställare, Trombon 

gavs som förslag och samordnaren ges i uppdrag att ta kontakt med Peter 

Taberman angående placering i Trombon. Man gick också igenom vilka 

organisationer och föreningar som inbjudan har skickats ut till samt vilka man ska 

bjuda in, några föreningar har redan tackat ja till inbjudan. Samordnaren har tagit 

kontakt med artisterna Ann-Louise Hansson, Johan Boding samt Lasse Berghagen 

för att underhålla under dagen, man väntar ännu på svar från några av artisterna. 

Under rådsmötet informerar Inga-Lill Larsson rådet om temagruppens arbete. 

Ordförande Heli Kärkkäinen uppmanar rådet att till temagruppen komma med 

förslag på aktiviteter under temadagen. 

KPR: s beslut: 
Rådet godkänner informationen. 

Justerandes signum Utdragsbestyrkande 

l ~te:_ 
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§ 18 Information från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Ordförande Heli Kärkkäinen informerar om hur man i kommunfullmäktige har 

tagit beslut om avskaffande av LOV (Lagen om valfrihet) samt införande av LOU 

(Lagen om offentlig upphandling) inom hemtjänsten. Rådet lämnar synpunkter om 

att en oberoende kontrollgrupp behöver införas. K.PR:s roll är att se till att 

uppföljningen verkligen blir av, en synpunkt är att uppföljning bör ske tidigare än 

efter ett år. 

Ordförande informerar också om hur ärendet gällande utredning om olika sorters 

möjlighet till boende för äldre är bordlagd och kommer efter vidare utredning 

under kommunstyrelsens kontor att tas upp under Kommunfullmäktige under maj. 

Kommunfullmäktige i april ställdes in på grund av få ärenden. 

KPR: s beslut: 
Rådet godkänner informationen. 

§ 19 Information från samordnaren/meddelande 
Ingen information ges från samordnaren. 

Meddelande/protokollsutdrag 
Enhöma kommundelsnämnd-

Rätten att åldras tillsammans Dnr 12/51, 2014-03-03 

Järna kommundelsnämnd-

Rätten att åldras tillsammans- uppföljning av parboendegarantin och uppdatering 

av riktlinjer Dnr Jä 12/116, 2014-03-04 

Uppföljning av mångfald i vård- ochomsorgsboende-information Dnr Jä 14/03, 

2014-03-04 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd-

Information om mångfald i vård- och omsorgsboende Dnr HM 14/03, 2014-03-06 

Rätten att åldras tillsammans- komplettering av riktlinjer for parboendegaranti 

Dnr HM 12/87, 2014-03-06 

Justerandes signum Utdragsbestyrkande 

l 
ltr: . vo, ..... _ 
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Uppfoljning av mångfald i vård- och omsorgs boende- information Dnr 14/03, 

2014-03-06 

Rätten att åldras tillsammans- uppfoljning av parboendegarantin och uppdatering 

av riktlinjer Dnr VM 12/55,2014-03-06 

KPR: s beslut: 

Rådet godkänner redovisade meddelanden. 

§ 20 Information frän arbetsgrupper 

Arbetsgrupp 1 

Den l O april ska arbetsargruppen träffa överförmyndarenheten för att diskutera 

gode män. 

Arbetsgrupp 2 
Arbetsgruppen informerar om träff med Eva Ny kvist W all berg, MAS (medicinskt 

ansvarig sjuksköterska) i Södertälje kommun, temat för träffen var 

läkemedelshantering. 

Gruppen informerar också om en träff gällande hemtjänsten med socialdirektör 

Gilda Johansson. 

Arbetsgruppen föreslår att minnesanteckningar från arbetsgruppemas möten 

bifogas kallelsen. 

Arbetsgrupp 3 

Arbetsgruppen informerar om en planerad träff med biträdande socialdirektör 

Kjell Sjundemark och äldreomsorgsnämndens ordförande Kerstin Pettersson (V) 

gällande taxor och avgifter men mötet ställdes tyvärr in på grund av sjukdom. 

Social- och omsorgskontoretsfors/ag till boendeplan inom äldreomsorgen 2015-

2017 for Södertä/je kommun har besvarats från arbetsgruppen å KPR:s vägnar. 

Yttrandet skrevs ihop med mycket kort varsel och gruppen diskuterar huruvida 

handläggningstiden är rimlig, rådet hann aldrig få kännedom om yttrandet innan 

det gavs till äldreomsorgsnämnden. 

KPR: ·s beslut: 
Rådet beslutar att minnesanteckningar från arbetsgrupperna ska bifogas till 

kallelse.n. 

Justerandes signum Utdragsbestyrkande 

l h< l 
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§ 21 Information från äldreomsorgen 
Ingen övrig information från äldreomsorgsnämnden ges. 

§ 22 Äldres villkor och förutsättningar i södertälje 

Närvarande politiker är ElofHansjons (S), Bo Håkan Stockhaus (FP), Ann-Marie 

Larsson (M), Veronica Westergård (KD), Karin Halldin (C), Birgitta Johansson 

(V). 

Politikerna har kommit till rådet för att diskuterar kommande intressanta frågor i 

ämnet äldres villkor och förutsättningar i Södertälje. Man inleder med att tala om 

att det är en ynnest att se så många friska äldre människor i vårt samhälle men det 

medför också ett större ansvar från samhället, bland annat vad gäller 

boendefrågan. 

Ordförande Heli Kärkkäinen (S) tackar politikerna för informationen. 

§ 23 Yttrande för kännedom 
Kommunstyrelsen 

Yttrande- Biblioteksplanen 2014-03-14 

Samhällsbyggnadskontoret 

Yttrande- Utställning av detaljplan för Igelsta Gård i Södertälje Kommun. 2014-

02-04 

Yttrande- Detaljplan för Överenhörna-Ekensberg l :47 

m.fl. Lundhagen inom Enhörna kommundel i Södertälje kommun. 2014-02-03 

Yttrande- remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015. 2014-03-05 

Yttrande- Avfallsplan för Södertälje kommun 2015-2020, 2014-03-17 har delats ut 

på bordet. 

KPR: s beslut: 
Rådet godkänner redovisningen av lämnade yttranden. 

Justerandes signum Utdragshestyrkande 

l ~? 
l 
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§ 24 Ärendeuppföljning 

KPR: s beslut: 
Rådet godkänner ärendeuppföljningen. 

§ 25 Övrigt 

Nestor 
Nestor vill att någon från rådet ska utses som ledamot tillläkemedelsgrupp, Ing

Marie Y ang väljs att representera KPR. 

Synskadadekonsulenter 
En ledamot har fått information om att Botkyrka kommun har införskaffat 

synskadade- och hörselskadadekonsulenter och framhäver att detta borde finnas 

även i Södertälje kommun. Ledamoten ges information om hur konsulenter som 

tidigare funnits inom kommunen försvann på grund av ekonomiska skäl. Om 

ekonomin tillåter bör konsulenterna återinföras. 

Väntjänsten 
Väntjänstföreningen har haft årsmöte, föreningen har jobbat i ca 20 år med sin 

verksamhet. Ledamoten informerar om ett positivt möte där ordförande valdes om. 

Uppmaning till rådet från olika pensionärsorganisationer om att ta kontakt med 

väntjänsten för att eventuellt hjälpa till under några timmar per månad. 

KPR: s beslut 
Rådet tackar för informationen 

Ordförande Heli Kärkkäinen(S) avslutar sammanträdet. 

Justerandes signum Utdragsbestyrkande 
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