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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-21 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET  

 

Tid 12.30–15.00 

Plats Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje 

 

Justering 

Justering,  

tid och plats 2015-01-26 Södertälje stadshus  

Sekreterare Elin Jonsson  Paragraf 1-11 

Ordförande Ulla Rygin (S) Paragraf 1-11 

Justerare Bengt-Arne Åhrberg (SKPF) Paragraf  1-11 

 

  

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 2015-01-21 

Anslaget sätts upp 2015-01-27 Anslaget tas ned 2015-02-17 

Förvaringsplats för protokoll Södertälje stadshus 

Underskrifter 
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Närvarande 

Ledamöter Ulla Rygin (S), ordförande  

Kent Forsberg (S) 

Ing-Marie Yang (MP) 

Birgitta Johansson (V) 

Nils-Gunnar Lindh (FP) 

Hans Eriksson (SD) 

Billy Larsson (PRO), vice ordförande  

Söve Åkerlund (PRO) 

Gunnel Sjölander (PRO) 

Agneta Enbom Holz (PRO) 

Lilian Dahlhjelm (PRO) 

Margareta Eriksson (PRO) 

Yvonne Zeijlon (SPF) 

Bengt Johansson (SPF) 

Bengt-Arne Åhrberg (SKPF) 

Gunnel Bertell (SPRF) 

Göran Sedin (RPG) 

Ersättare  

Övriga  
närvarande 

Sofie Somers, utredare, kommunstyrelsens kontor 
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§ 1 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 

Val till Nestor 

Utredning om behovet av boende anpassat till äldre – uppdrag till stadsdirektören 

Utgår från dagordningen 

Information Uppföljning handlingsplan våld i nära relationer  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.  
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§ 2 Val av a) vice ordförande b) arbetsutskottet 

a) Val av vice ordförande 

Sammanfattning av ärendet 

Vice ordförande nomineras av pensionärsorganisationerna och väljs av kommunala 

pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 

Billy Larsson, PRO, är nominerad till vice ordförande. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet väljer Billy Larsson, PRO, som vice ordförande i kommunala pensionärsrådet för 

mandatperioden 2015-2018. 

b) Val av arbetsutskottet  

Sammanfattning av ärendet 

Ett arbetsutskott utses inom kommunala pensionärsrådet bestående av sex ordinarie ledamöter 

med en varsin personlig ersättare. Hälften utses av de förtroendevalda och hälften av 

representanterna från pensionärsföreningarna. Ersättarna kallas enbart vid behov eller när den 

ordinarie ledamoten inte kan närvara.   

Beslutsunderlag 

Presidiet har tagit fram ett förslag som lyder:  

Ordinarie    Ersättare  

1. Ulla Rygin (S), ordförande  1. Ing-Marie Yang (MP) 

2. Kent Forsberg (S)   2. Birgitta Johansson (V) 

3. Nils-Gunnar Lindh (FP)  3. Lisbeth Viklund (M) 

4. Billy Larsson (PRO), vice ordf. 4. Agneta Enbom Holz (PRO) 

5. Bengt Johansson (SPF)  5. Göran Sedin (RPG) 

6. Bengt-Arne Åhrberg (SKPF) 6. Gunnel Bertell (SPRF) 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet antar presidiets förslag enligt ovan.  

Beslutet skickas till 

Södertäljes pensionärsorganisationer 

Social- och omsorgskontoret  
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§ 3 Val av arbetsgrupper 

Sammanfattning av ärendet 

Inom kommunala pensionärsrådet väljs ett antal arbetsgrupper som arbetar med specifika 

frågor.  

Beslutsunderlag 

Presidiet har tagit fram ett förslag på arbetsgrupper för mandatperioden 2015-2018 enligt nedan 

Arbetsgrupp 1 – Äldreboende och allt som berör pensionärer som bor på ett äldreboende 
Sammankallande:           Billy Larsson (PRO) 
Arbetsgruppsmedlemmar: Margareta Eriksson (PRO) 

Jovo Rapaic (PRO) 
Agneta Enbom Holz (PRO) 
Vakant (SPF) 
Ulla Rygin (S) 
Hans Eriksson (SD) 

 
Arbetsgrupp 2 – Hemtjänst och allt som berör pensionärer som bor hemma 
Sammankallande:           Bengt-Arne Åhrberg (SKPF) 
Arbetsgruppsmedlemmar: Söve Åkerlund (PRO) 

Marita Ljungdell (PRO) 
Gunnel Bertell (SPRF) 
Yvonne Zeijlon (SPF) 
Birgitta Johansson (V)  
Lisbeth Wiklund (M) 

 
Arbetsgrupp 3 – Samhällsplanering och ekonomiska frågor  
Sammankallande:           Bengt Johansson (SPF) 
Arbetsgruppsmedlemmar:     Gunnel Sjölander (PRO) 

Lilian Dahlhjelm (PRO) 
Göran Sedin (RPG) 
Kent Forsberg (S) 
Ing-Marie Yang (MP) 
Nils-Gunnar Lindh (FP) 

Yrkande 

Nils-Gunnar Lindh (FP) önskar få byta arbetsgrupp med Lisbeth Wiklund (M). 

Bengt-Arne Åhrberg (SKPF) anser att även ersättarna i rådet ska sitta med i arbetsgrupperna. 

Söve Åkerlund (PRO) och Nils-Gunnar Lindh (FP) instämmer med Bengt-Arne Åhrberg.  

Billy Larsson (PRO) instämmer men anser att det blir för stora arbetsgrupper och menar att 

pensionärsorganisationerna bör diskutera förslaget innan ett beslut fattas.   

Kent Forsberg (S) anser att frågan lämnas över till presidiet för beslut. 

Söve Åkerlund menar att ersättarna även kan komma in i arbetsgrupperna som ersättare när den 

ordinarie ledamoten inte kan närvara. 



Sammanträdesprotokoll | 2015-01-21 | Södertälje kommun | Kommunstyrelsens kontor 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

   

 

7 (13) 

§ 3 forts.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Rådet antar presidiets ovanstående förslag på arbetsgrupper med ändringen att Nils-Gunnar 

Lindh (FP) byter plats med Lisbeth Wiklund (M), därmed tillhör Nils-Gunnar Lindh (FP) 

arbetsgrupp 2 och Lisbeth Wiklund (M) arbetsgrupp 3.  

2. Rådet lämnar över frågan angående om ersättarna ska ingå i arbetsgrupperna eller inte till 

presidiet.  

Beslutet skickas till 

Södertälje kommuns pensionärsorganisationer 

Social- och omsorgskontoret  
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§ 4 Beslut om temadag 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala pensionärsrådet har fem år i rad anordnat en temadag för äldre i början av oktober. 

I år kommer temadagen att äga rum torsdagen den 1 oktober. Varje år tillsätts det en 

arbetsgrupp som tillsammans med samordnaren, ordförande och vice ordförande arbetar med 

dagen. Rådet bör redan nu tillsätta arbetsgruppen så att arbetet kan komma igång.  

Beslutsunderlag 

Presidiet föreslår att ersättarna i arbetsutskottet bildar en arbetsgrupp som får arbeta med 

temadagen 2015. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet väljer ersättarna i arbetsutskottet som arbetsgrupp till temadagen som tillsammans med 

samordnaren, ordförande och vice ordförande får arbeta med dagen under år 2015. 
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§ 5 Verksamhetsberättelse 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnaren har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2014 som sammanfattar kommunala 

pensionärsrådets arbete under år 2014.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2014 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet godkänner verksamhetsberättelsen 2014. 
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§ 6 Verksamhetsplan 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Presidiet har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2015 som beskriver rådets inriktning 

under året. 

Beslutsunderlag 

Förslag på verksamhetsplan 2015, daterad 2015-01-08 

Yrkande 

Ordförande Ulla Rygin (S) anser att första punkten under Mål 2015 ändras till Bevakning av 

nytt vård- och omsorgsboende med start 2015 och bevakning av ny avdelning på Wijbackens 

vård- och omsorgsboende.  

Birgitta Johansson (V) föreslår att ”Bevaka kvalitetsfrågor och inflytande inom hemtjänsten” 

läggs till som en punkt under Mål 2015. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet antar verksamhetsplanen 2015 med de ändringar och tillägg enligt ovan.  
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§ 7 Samråd om föreskrifter om avfallshantering för 
Södertälje kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifter om 

avfallshantering är tillsammans med kommunens avfallsplan renhållningsordning för 

kommunen. Förslaget är framtaget av en projektgrupp representerad av olika enheter inom 

kommunen samt av Telge Återvinning AB.  

Beslutsunderlag 

Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun  

Presidiets förslag på yttrande, daterad 2015-01-09 

Yrkande 

Ordförande Ulla Rygin (S) föreslår att en mening om att hemtjänstens personal ska informeras 

om föreskrifterna läggs till yttrandet.   

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet antar presidiets förslag till beslut med tillägget att hemtjänstens personal ska informeras 

om föreskrifterna. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 8 Information Folkhälsoprogrammet 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder, styrelser, rådsorgan och politiska partier ombes att yttra sig över förslaget till 

Södertälje kommuns folkhälsoprogram för åren 2015-2018. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsens kontor, enheten för utredning och hållbarhet tillhanda senast den 31 mars 

2015.  

Sofie Somers, utredare, är inbjuden till rådet för att informera om folkhälsoprogrammet.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och ger i uppdrag till arbetsgrupp 2 att ta 

fram ett förslag till yttrande.  

 

 

§ 9 Budget 2015 

Sammanfattning av ärendet 

En budget att tagits fram för kommunala pensionärsrådet för år 2015. Totalt har rådet en budget 

på 618tkr. För år 2014 hade rådet ett överskott på drygt 70tkr.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet godkänner budgeten för år 2015.  

 

 

§ 10 Information från samordnaren/meddelanden  

Samordnaren informerar att en pärm skickas runt vid varje sammanträde där samtliga 

protokollsutdrag samlas samt olika inbjudningar etc.  

 

En remiss från Mats Siljebrand (FP) har inkommit till kommunala pensionärsrådet. Motionen 

heter ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen”. Svar ska vara inlämnat senast 1 april 2015. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet lämnar över remissen till arbetsgrupp 1 som får i uppdrag att ta fram ett förslag på 

yttrande.  
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§ 11 Övrigt  

a) Val till Nestor  

 

Ordförande Ulla Rygin (S) föreslår att Söve Åkerlund (PRO) och Gunnel Bertell (SPRF) väljs 

som representanter för Nestor.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet väljer Söve Åkerlund (PRO) och Gunnel Bertell (SPRF) som representanter för Nestor.  

 

b) Utredning om behovet av boende anpassat till äldre – uppdrag till 

stadsdirektören 

 

Ordförande Ulla Rygin (S) föreslår att samordnaren får i uppdrag att ta fram ett yttrande utifrån 

de synpunkter som lämnats från rådets ledamöter vad beträffar ärendet.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet ger i uppdrag till samordnaren att ta fram ett yttrande utifrån de synpunkter som lämnats 

från rådets ledamöter. 

 

 


