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Närvarande
Ledamöter

Ulla Rygin (S), ordförande
Kent Forsberg (S)
Lisbeth Wiklund (M)
Ing-Marie Yang (MP)
Birgitta Johansson (V)
Nils-Gunnar Lindh (FP)
Billy Larsson (PRO), vice ordförande
Marita Ljungdell (PRO)
Söve Åkerlund (PRO)
Gunnel Sjölander (PRO)
Agneta Enbom Holz (PRO)
Lilian Dahlhjelm (PRO)
Margareta Eriksson (PRO)
Yvonne Zeijlon (SPF)
Bengt Johansson (SPF)
Jan-Olof Dackebro (SPF)
Caisa Ekstrand (SPF)
Bengt-Arne Åhrberg (SKPF)
Gunnel Bertell (SPRF)
Göran Sedin (RPG)

Ersättare

Övriga
närvarande

Justerandes signum

Håkan Buller (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden
Mats Sjöberg, projektledare fastigheter, Telge Bostäder

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärenden

Birgitta Johansson anmäler Kultur i vården till övriga frågor.
Gunnel Bertell anmäler Information från Nestor till övriga frågor.
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Information från stadsbyggnadsnämnden
Håkan Buller (S), ny ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är inbjuden till rådet för att
informera om stadsbyggnadsnämndens arbete. Håkan Buller har varit aktiv i kommunen sedan
1993 men var under några år ifrån kommunalpolitiken. Har sedan förra mandatperioden varit
vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och från och med 1 januari 2015 ordförande.
Håkan Buller informerar om pågående projekt, där stadskärneprogrammet är i fokus och betas
av punkt efter punkt. Nu närmast är det Tellus, där Mc Donalds för närvarande ligger samt
parkeringsplatsen Lyran. Programmet ska tillföra stadskärnan cirka 350 bostäder. Kommunen är
tvungen att bygga där det inte redan finns bostäder vilket bidrar till höga kostnader.
Två andra stora projekt som är på gång är Bårstafältet samt Kanalstaden (runt Sydpoolen).
Håkan Buller menar att det är väldigt viktigt med en bra dialog med medborgarna, tydlig
information och där det går att lämna synpunkter på projekten.
Den 24 mars gav stadsbyggnadsnämnden kontoret i uppgift att upprätta en detaljplan till
Bovieran, som är ett 55 + boende.
Håkan Buller informerar också om att Södertälje har blivit mer populärt vilket beror på olika
faktorer. Exempelvis att det finns en röd tråd i kommunens arbete, kommunen har tagit tag i
trygghetsfrågorna, det är bra kommunikation både bilväg och kollektivt till Södertälje, men
också för att Stockholm växer och fler och fler är tvungna att flytta längre ut.
Som det ser ut idag så byggs det generellt flest bostadsrätter då kostnaderna för att bygga
hyresrätter har blivit extremt dyrt. Detta är inget som Södertälje kan lösa enskilt, det behövs
reformer på statlig nivå.
Rådet har frågor som berör parkeringsplatser och handikapplatser i Södertälje centrum. Håkan
Buller rekommenderar att rådet bjuder in Ewa Lofvar Konradsson, ordförande i tekniska
nämnden, för att svara på dessa frågor.
När det gäller byggandet av bostäder i kommundelarna så har stadsbyggnadsnämnden ingen
beslutanderätt utan det ligger helt på kommundelsnämnderna.
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 14 Inventering av tillgängligheten – Telge Bostäder
Mats Sjöberg, projektledare fastigheter, från Telge Bostäder informerar om Telge Bostäders
inventering av tillgängligheten. SABO tillsammans med tidigare Hjälpmedelsinstitutet, där
bland annat Telge Bostäder deltog, genomförde en utredning för hur tillgängligheten kunde
inventeras på bostäder. Det resulterade i en applikation på webben – TIBB. Applikationen tittar
på tillgängligheten på de gemensamma utrymmena i fastigheter samt tillhörande gårdar.
Tillgängligheten rankas från 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Samtliga av Telge Bostäders
fastigheter är inventerade och det går att se tillgängligheten på alla fastigheter. Absolut mest,
totalt 69 % av fastigheterna ligger på nivå 1 på tillgängligheten. Det var något som Telge
Bostäder inte visste innan inventeringen. I maj kommer det en slutrapport där det kommer att
finnas rekommendationer på åtgärder. Kommunala pensionärsrådet får då tillgång till rapporten.
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Information temadagen
Ordförande Ulla Rygin (S) tillsammans med samordnaren informerar om äldredagen som
kommer att äga rum den 1 oktober i Södertälje stadshus kl. 10.00 till cirka kl. 15.30. Fokus på
dagen kommer att vara kost och motion. Öppningsnumret är spikat och det blir Christopher
O’Reagan.
Arbetsgruppen har möte på måndag den 30 mars och då kommer programmet förhoppningsvis
bli mer klart. Mer information kommer efter det.
De som vill och kan hjälpa till som funktionär under äldredagen kan anmäla det till
samordnaren så snart som möjligt. Funktionärerna brukar hjälpa till mellan cirka 30 min till 2
timmar under dagen, någon gång mellan kl. 09.00-15.00. Ju fler som hjälper till desto kortare
tid behöver funktionärerna hjälpa till. Samtliga funktionärer får fika och lunch.
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Information från nämnder och styrelser
Det finns inget att rapportera från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
Nils-Gunnar Lindh informerar att äldreomsorgsnämnden ska behandla ett ärende angående nya
riktlinjer för verksamhetsråden på vård- och omsorgsboenden. I dokumentet står det inget om
att kommunala pensionärsrådet ska utse representanter från pensionärsföreningarna. Billy
Larssons arbetsgrupp har till uppgift att utse dessa representanter. Ulla Rygin tar kontakt med
Kerstin Pettersson, ordförande för äldreomsorgsnämnden, för att undersöka varför
pensionärsrådet inte finns med. Samordnaren tar kontakt med kontoret för att undersöka
detsamma.
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 17 Information från arbetsgrupper
Arbetsgrupp 1

Arbetsgruppen har haft möte med nya chefen för biståndsbedömning – Kristina Selerup.
Kristina är chef för 26 stycken biståndshandläggare och ska anställa fyra stycken till.
Biståndsbedömarna kommer att arbeta med ÄBIC – äldres behov i centrum. Arbetsgruppen ska
träffa projektledaren för det arbetet.
Utöver det har arbetsgruppen varit på besök på Wijbackens vård- och omsorgsboende.
Minnesanteckningar kommer.
Caisa Ekstrand (SPF) kommer från och med nu att ingå i arbetsgrupp 1.
Arbetsgrupp 2

Bengt-Arne Åhrberg informerar om att det finns en miljöbil i Södertälje och ett detaljerat
schema för när den besöker olika bostadsplatser. Kommunala pensionärsrådet fick
uppfattningen i och med avfallsplanen att miljöbilen skulle tas bort.
Arbetsgrupp 3

Bengt Johansson går igenom statistik för hur åldersutvecklingen kommer att se ut i Södertälje.
Arbetsgruppen har haft möte med Martin Ivarsson, expolateringsingenjör, angående framtida
äldreboenden. Minnesanteckningar kommer.
Arbetsgruppen har också fått två detaljplaner på remiss, en angående Hall 4:3 och Tysslinge
1:28 (båtvarv) och en angående Barnflickan 2 i Enhörna (bostäder med lägenheter). Bengt
Johansson har lämnat synpunkter till samordnaren som kommer att ta fram förslag på yttrande.
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Information från samordnaren/meddelanden
Samordnaren redovisar budgetuppföljning från jan-feb 2015. Rådet har i dagsläget ett överskott
på drygt 10tkr.
Samordnaren kommer att arbeta april ut för att sedan gå på föräldraledighet. Yessica Garcia
Manzano kommer att vikariera för samordnaren under föräldraledigheten. Yessica vikarierar
just nu som nämndsekreterare för Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo samt Järna
kommundelsnämnd.
Följande meddelanden har inkommit till kommunala pensionärsrådet och skickas runt i pärmen.
Enhörna kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2015-03-02 § 24 Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgen
2015-2017
Protokollsutdrag 2015-03-02 § 22 Kvalitetsrapport 2014
Protokollsutdrag 2015-03-02 § 21 Revidering av delegationsordning avseende ledsagning
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2015-01-29 § 13 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets
fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst”
Protokollsutdrag 2015-03-03 § 33 Revidering av delegationsordning avseende ledsagning
Protokollsutdrag 2015-03-03 § 30 Kvalitetsrapport 2014
Protokollsutdrag 2015-03-03 § 31 Uppföljning för verksamhet inom äldreomsorgen 2015-2017
Järna kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2015-02-05 § 18 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets
fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst”
Protokollsutdrag 2015-03-05 § 36 Kvalitetsrapport 2014
Protokollsutdrag 2015-03-05 § 37 Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgen
2015-2017
Protokollsutdrag 2015-03-05 § 39 Revidering av delegationsordning avseende ledsagning
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2015-02-03 § 10 Återremiss – Remissvar – Motion av Centerpartiets
fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst”
Protokollsutdrag 2015-03-03 § 21 Kvalitetsrapport 2014
Protokollsutdrag 2015-03-03 § 22 Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgen
2015-2017
Protokollsutdrag 2015-03-03 § 24 Redigering av delegationsordning avseende ledsagning

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Äldreomsorgsnämnden

Protokollsutdrag 2015-02-24 § 16 Kvalitetsrapport 2014
Protokollsutdrag 2015-02-24 § 19 Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 20152017
Protokollsutdrag 2015-02-24 § 22 Revidering av delegationsordning avseende ledsagning
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Ärendeuppföljning
Följande ärenden plockas bort från ärendelistan:
Miljöbil
Remiss angående trafikförändringar i SL-trafiken
Motion av Mats Siljebrand ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen”
Folkhälsoprogrammet
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet godkänner ovanstående ändringar.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Folkhälsoprogram 2015-2018
Dnr: KS 14/271
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.
Beslutsunderlag

Förslag på yttrande från arbetsutskottet, daterad 2015-02-18
Folkhälsoprogram 2015-2018 – utskickat tidigare
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet antar förslaget till remissvar och lämnar in det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Hållbarhetsutskottet
Kommunstyrelsen
Sofie Somers, kommunstyrelsens kontor

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Motion ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen”
Dnr: KS 14/273
Sammanfattning av ärendet

Folkpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen,
äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna får i uppdrag att dels utreda behovet av och
pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen, dels uppvakta Mälardalens högskola i syfte att få till
stånd en utbildning med denna inriktning vid Campus Telge.
Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom förslaget om att utreda behovet av
äldrepedagoger, men vill också att man utreder hur innehållet av tjänsten ska se ut. Därefter kan
kontakt med högskolan bli aktuell.
Beslutsunderlag

Förslag på remissvar från arbetsutskottet, daterad 2015-02-18
Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen”
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet antar förslaget till remissvar och lämnar in det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 22 Övrigt
Birgitta Johansson informerar att hon deltog på en temadag som hölls av Kultur 365 där fokus
var kultur i vården. Birgitta deltog som representant från äldreomsorgsnämnden. Under dagen
fick deltagarna information om de olika projekt som bedrivs av Kultur 365, PlaymÄkers visade
upp sitt arbete, och deltagarna fick även delta i olika övningar. Information gavs även om
hunden Charlie som används på vård- och omsorgsboenden och som haft en väldigt god
påverkan på många äldre. Det var forskare från Karolinska institutet som informerade om deras
forskning om kulturens betydelse för hjärnan.

Gunnel Bertell informerar om material från Nestor som rådet kan låna. Följande material finns:
Levnadsberättelser
Riskanalys
Nestor svarar
Lista på de projekt som Södertälje är involverade i
Våld i nära relationer – föreläsning från Haninge
När blir alkohol ett problem och för vem?
Kommunala pensionärsrådets beslut

Rådet tackar för informationen.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

