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Plats och lid

Norrtäljesalen (kommunhuset), måndagen den 10 februari kl. 13.00-16.10.

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista.
Ersättare

Se närvarolista.
Övriga närvarande

Se närvarolista.

Justerare

Alf Sandqvist (KPR) och Anita Andersson (RFF).

Justeringens plats och lid

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, måndagen den 17 februari 2020

Underskrifter
Sekreterare

~tfflt;Y

Paragrafer§§ 1-10.

Magnus Blomdahl

Ordförande

~{L_

Justerare

Anita Andersson

~

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunalt pensionärsråd och Rådet för funktionshinder.

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

~~/rd och omsorg i Norrtälje.

Underskrift
Magnus Blomdahl
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Kommunala pensionärsrådet
Närvarande

Ledamöter
KSON, ordförande
KS

Lotta Lindblad Söderman
Vakant

N

KFN
BMN
TKN
PRO:s
samorganisation
PRO:s
samorganisation
PRO:s
samorganisation
SPF
SPF
SKPF
SKPF
Finska Föreningen
Ersättare

Bengt Ericsson
Ann Lewerentz
Tommv Lundqvist
Gabriella Wiberg

N
F
F
N

Alf Sandqvist

N

Lennart Edbom

N

Birgitta Sämskar
Lars-Olof Olsson
Eva Axelsson
Gun-Britt Viktorsson
Jussi Böök

F
N
N
N
N

KSON

Vakant

KS

Hanna Stvmne Bratt
Eva Eriksson
Holger Forsberg
Sverker Nyman

N
F
N
N

Lars Sundberg

N

Marianne Asp-Tiren

F

Stig Nilsson

F

OveNvström
Lars Sundström
Irene Dahlqvist
Jan Sjöblom
Jukka Päivinen

F
N
N
N
N

KFN
BMN
TKN
PRO:s
sam organisation
PRO:s
samorganisation
PRO:s
samorganisation
SPF
SPF
SKPF
SKPF
Finska Föreningen

N= Närvarande, F=Frånvarande
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Rådet för funktionshinder
Närvarande

Ledamöter
KSON

Lotta Lindblad Söderman

KS

Vakant

KFN
BSN
TKN
BMN
NHS
HRF

Agneta Hedlundh
Henrik Eriksson
Tommy Lundqvist
Boris Andersson
ln,gvor Reinhold
Britt-Marie Ahman

NHS
RTP
Parkinson
Parkinson
Ersättare

Marie-Anne Blomdin
Nann Palmgren
Bengt Stegemo
Olle Undmark

KSON

Vakant

Hanna Stymne Bratt
KS
KFN
Christina Pettersson
BSN
Catarina Erdtman
Sverker Nyman
TKN
Ethel Söderman-Sandin
BMN
Anneli Svahn
Autism
Yvonne Forsberg Lindroth
Autism
HLF Hjärt - Lung
Anita Andersson
Paul Sving
Psoriasis
Ingrid Lantlin
FUB
Pär Liungström
Diabetes
N= Närvarande, F=Frånvarande
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N
N
F
N
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N
F
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Tjänstemän

Närvarande

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Camilla Gustavsson, enhetschefutvecldingsenheten

N §§ 1-6

Frida Herman, avdelningschef bistånd

N §§ 1-6 och del av
§7

Magnus Blomdahl, direktionsselueterare

N

Marianne Cleland, kommunikatör

N

Ann-Marie Mattsson, anhörigstödssamordnare

N §§ 1-3 och del av
4§

Norrtälje kommun
Madeleine Rietschel, äldreombudsman

N

Sam Grandell, samordnare för finskt förvaltningsområde

N §§ 7-10

Markus Walestrand, trafikplanerare

N del av§ 7

Ovriga
Annica Johansson, ekonomidirektör Tiohundra AB

N§6

Gunilla Nordström, kvalitetsutvecklare, TioHundra AB

N
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§1

Mötet öppnas
Ordförande Lotta Lindblad öppnar sammanträdet och hälsar samtliga när
varande välkomna.

I/

Justerandes sign

6(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Region
Stockholm

NORRTÄLJE
KOMMUN

2020-02-10

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Gemensamt sammanträde Kommunala pensionärs
rådet och Rådet för funktionshinder

§2

Upprop
Sekreterare Magnus Blomdahl förrättar upprop.
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§3

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Justeringen sker måndagen den 17 febmari 2020 kl. 15.30 på
kommunalförbundet.
2. Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder utser Alf
Sandqvist (KPR) och Anita Andersson (RFF) att tillsammans med ord
föranden justera sammanträdets protokoll.
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§4

Uppföljning av tidigare protokoll
Inga oklarheter föreligger avseende föregående protokoll.
Önskemål framförs av Nann Palmgren (RTP) om att det vid nästkommande
sammanträde den 18 maj ska informeras om framtiden för Roslagens sjukhus.
Alf Sandqvist (PRO) framför önskemål om att protokollen ska komprimeras
dvs. att vid korta paragrafer ska nästa paragraf påbörjas på samma sida som
föregående paragraf. Ordförande Lotta Lindblad beslutar att frågan ska tas upp
vid nästkommande ordförandeberedning för KPR/RFF.
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§5

Aktuell information från Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje
- Anhörigstödsamordnare Ann-Marie Mattsson informerar om nuläget
avseende anhörigstöd.
- Ordförande Lotta Lindblad återkopplar från direktionens sammanträde den
6 febmari och informerar om att det även finns en krisledningsnämnd vid
kommunalförbundet som även hade sammanträde den 6 febmari 2020.
- Enhetschef utvecklingsenheten Camilla Gustavsson informerar kortfattat
information från krisledningsnämndens sammanträde den 6 febmari ..

Från direktionens sammanträde den 6 februari 2020 informerar enhets
chef utvecklingsenheten Camilla Gustavsson om nedanstående:
- Direktionen beslutade att godkänna fötvaltningens uppföljning av arbetet med
att genomföra Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer i
Norrtälje 2010-2034 och Framtidens LSS 2025. Två långsiktiga arbeten som
syftar till att utveckla bland annat äldreomsorgen och stöd till personer med
funktionsnedsä ttning.
- Kort genomgång gavs av fötvaltningens rapportering till Länsstyrelsen för
verksamheten med personligt ombud. Rapporteringen avser verksamhetens
innehåll och hur den bedrivits 2019 samt ansökan om statsbidrag 2020. Camilla
Gustavsson redogör för vad som ingår i uppdraget att vara personligt ombud.
Kontaktuppgifter till personliga ombud framgår på kommunens hemsida.
Information om Region Stockholms satsning på psykisk hälsa och väl
befinnande. Norrtälje har erbjudits att vara en pilotkommun inom satsningen.
Erfarenhetsutbyte med andra Stockholmskommuner och studiebesök till
England är planerat under 2020. Direktionen har beslutat om sin och för
valtningens medverkan. En medverkan som pilotkommun kommer att stärka
det lokala arbete med att ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa som för
valtningen tar fram tillsammans med Norrtälje kommun.
Camilla Gustavsson informerar kortfattat om att Region Stockholm har
utarbetat ett förslag på att etablera regionalt resurscentrum för psykisk hälsa
avseende Region Stockholm och Region Gotland. Det syftar till att bidra till en
mer jämlik vård, genom kunskapsstöd och utvecklingsstöd till professionen.
2022 ska det enligt förslaget vara i drift.
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Beslutet skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
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§6

Aktuell information från TioHundra AB
Annica Johansson ekonomidirektör TioHundra AB informerar om Tiohundra
AB:s ekonomiska situation och deras uppnådda resultat.

Beslutet skickas till
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se)

Justerandes sign
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§7

Aktuell information från Norrtälje kommun
-Äldreombudsman Madeleine Rietschel redogjorde för årsrapport 2019,
nulägesanalys och vad som har beslutats nyligen och vad som kommer att ske
under 2020-2021 på regeringsnivå
Markus Walestrand trafikplanerare gatu- och parkavdelningen informerar om
avdelningens pågående arbeten, gång- och cykelvägnätsutbyggnaden
2016-2019, genomförda tillgänglighetsåtgärder under 2019 året samt arbetet i
Referensgmppen för trafik- och tillgänglighetsfrågor.
Nedan framgår frågor och svar från mötet:

Önskemål om att belysningen förbättras på vägen vid nya
Brandstationen i Norrtälje
Vägen är statlig och gatu- och parkavdelningen har framfört önskemålet till
Trafikverket som är ansvarig väghållare.
Synpunkt på parkeringen vid Roslagens sjukhus
Gatu- och parkavdelningen är ej ansvarig för denna parkering utan dessa syn
punkter hänvisas till Tiohundra AB.
Synpunkt på att Björnövägen har hastighetsbegränsningen 70 km/h men
vägen ej är utformad för denna hastighet vilket leder till skador på fordon
Björnövägen har förberetts och utformats för den kommande bebyggelse
utvecklingen i området. I takt med att bebyggelsen tillkommer längs med vägen
är tanken att tätortsgränsen flyttas ut och i samband med det sänks hastigheten
till 50 km/h. Fram till dess så råder bashastighet 70 km/h. Lagstiftningen är
tydlig med att fordonsföraren alltid är ansvarig att anpassa hastigheten till
rådande fömtsättningar.
Synpunkt på att utfarten från Tullportsgatan mot Stockholmsvägen är
bristfällig
Vi håller på att se över korsningens utformning i pågående trafikstrategi.
Önskemål om tillgänglighetsvandring i Älmsta
Gatu- och parkavdelningen är ej ansvarig väghållare i Älmsta utan här får
kommunmedborgare vända sig direkt till den lokala vägsamfålligheten och
Trafikverket som är ansvariga.
Önskemål om gungor för rörelsehindrade
Önskemålet har framförts till gatu- och parkavdelningens landskapsarkitekter
som är ansvariga för lekplatsutformning.
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Synpunkt på att det är många så kallade "potthål" på bl.a. Vätövägen
Den hitintills snöfattiga vintern ställer till det för kommunens vägnät. Gatu
och parkavdelningen ser kontinuerligt över de skador som uppstår och åtgärdar
det så snart det är möjligt.
Normalt täcks vägarna av ett skyddande lager snö och is så här års och det är
tjäle i överbyggnaden i gatorna.
Vid milda vintrar går tjälen i och ur marken flera gången. Då rör sig asfalten
och det blir sprickor och så kallade "potthål" uppstår. Det innebär skador i
gatornas överbyggnad och komforten på vägnätet blir dålig. Bilarnas dubbdäck
äter sig ner i de våta vägbanorna och då bryts vägarna ned. Vidare blir det högre
hastigheter på vägnätet som också ökar slitaget.
Vi ser löpande över de skador som uppstår och åtgärdar det så snart som
möjligt. Vi hoppas att våra trafikanter har överseende med detta samt upp
manar trafikanter att sänka hastigheten.
Omfattande större reparationer kommer att utföras senare under året.
Felanmälan av så kallade "potthål" sker till kommunens kontaktcenter via
e-post: kontaktcenter@norrtalje.se eller via telefon 0176-71 000.

Önskemål om förbättrad belysning vid övergångsställen
Önskemålet har framförts till gatu- och parkavdelningens belysningsansvarige
som kommer att se över frågan. Om det är något speciellt övergångsställe där
belysningen är bristfållig så ska felanmälan göras till kommunens kontaktcenter
via e-post: kontaktcenter@norrtalje.se eller via telefon till 0176-71 000.
Önskemål om bättre gång- och cykelvägar på landsbygden
Gatu- och parkavdelningen är endast väghållare i tätorterna Norrtälje, Rimbo
och Hallstavik. Det finns ett politiskt beslutat gång- och cykelprogram för
landsbygden som fungerar som underlag för att påverka Trafikverket att
anlägga de gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet på landsbygden
som kommunen anser är prioriterade. Programmet finns på kommunens
hemsida via nedanstående adress:
https:/ /www.norrtalje.se/globalassets/kommun-och-politik/ moten
handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktige-sammantrader/ dagordning-for
sammantradet-den-6-november-2017 / OSc-bilaga-1---gang--och-cykelprogram
for-landsbygden-rev.pdf.
Norrtälje kommun har även skapat ett anläggningsbidrag om totalt 21 mkr för
2018 - 2020 för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i
kommunen. Syftet är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett
hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva gång- och cykelvägar.
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Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan
söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya gångvägar och cykelvägar
på landsbygden.
Ett projekt som beviljats bidrag är den gång- och cykelväg som nu byggs på
banvallen mellan Rimbo ridhus och Liesta som även presenterades under mötet
under punkten pågående arbeten.

Fråga om hur det går med gång- och cykelväg längsmed E18 till
Kapellskär
Gatu- och park avdelningen behöver stämma av ärendet med kommunens
infrastmktu1planerare som har kontakten med Trafikverket i detta projekt och
får sedan återkomma med kompletterande information.

Beslutet skickas till
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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§8

Verksamhetspresentation
Punkten utgår och flyttas fram till sammanträdet den 18 maj.
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§9

Rapporter/information och frågor från föreningar,
nämnder och åhörare
- Anita Anderson (HLF) informerar om Hälsans dag som arrangeras den
17 oktober 2020.
- Samordnare finskt föi-valtningsområde Sam Grandell informerar om att det
den 15 maj 2020 återigen anordnas Seniordag i Norrtälje. Seniordagen ordnas i
Societetsparken. Enligt organisatören besöktes tillställningen förra våren av
cirka 4 000 personer.
Innevarande år planeras nyhet som kallas för "föreningstorget" där mindre
föreningar ges möjlighet att informera om sina verksamheter. Målgrnppen är
alltså mindre föreningar som av ekonomiska skäl inte har råd med att bekosta
den normala platshyran.
Informationen om dagen delgavs redan nu så att det finns tid för föreningarna
att planera deltagandet.
Närmare information och bekräftelse kommer via post alternativt e-post till
adresser registrerade i föreningsregistret.
- Föreningen för barn- och unga (FUB) styrelse har träffat och tagit initiativ till
ett samarbete med anhörigstödjaren på kommunalförbundet samt Studieför
bundet vuxenskolan för att försöka skapa anhöriggrnpper i form av studie
cirklar. Det planeras även för en gemensam föreläsning för anhöriga m.fl. under
våren 2020.
- Kommunalförbundets kommunikatör Marianne Cleland presenterade sig och
lyfte också en aktuell fråga på temat tiygghet samt säkerhet. Polisen går ut med
aktuell information om att det figurerar falska poliser för närvarande som
utsätter äldre personer för bedrägerier. Det handlar om att alltid vara försiktig
när någon ringer och utger sig vara polis, läkare eller från banken.
- Gabriella Wiberg (PRO) informerar om PRO-dagen i Rimbo den 3 augusti
kl. 10.00.
- Lennart Edbom (PRO) framför synpunkt om att pensionärsorganisationerna i
dagsläget ej får tillräcklig möjlighet att påverka i enlighet med vad som framgår
av aktuella reglementen.
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- Bengt Ericsson Qrnltur och fritidsnämnden) informerar om att förenings
bidragen för pensionärsorganisationer som utbetalas av kultur- och fritids
nämnden planerar att höjas 2020 men tydliggör att något beslut ej ännu är
fattat.
- Föreningen för barn och unga med utvecklingsstörning (PUB) är överens med
kommunen om välgörenhetsgala i Rodenkyrkan den 7 mars 2020.
- Alf Sandqvist (PRO) tar upp resultatet av undersökningen "Hur fungerar våra
vårdcentraler för äldre" som är utförd av Pensionärsorganisationerna-PRO,
SPF-Seniorerna och RPG. Alf Sandqvist framför önskemål om att kommunal
förbundet ska besvara resultaten som framkommer av undersökningen.
- Lars-Olof Olsson (SPF) framför önskemål om att kommunen borde bjuda in
pensionärsorganisationerna till visning av Tingshuset.
- Hanna Stymne Bratt Qmmmunst:yrelsen) informerar om att Margareta
Winberg socialförsäkringsminister kommer att informera om Äldrelagen och
den nya Socialtjänstlagen den 18 febrnari kl. 18.30 i Norrtälje Folkets hus.

Beslutet skickas till
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign
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§ 10

Övriga frågor
- Direktionens beslut om ny modell för kundvalet diskuteras.
Beslutas att det vid nästkommande sammanträde den 18 maj ska informeras om
kundvalet.
- Beslutas att sammanträdet den 14 december flyttas till den 15 december
kl. 09.00-12.00.
- Beslutas att ordförandeberedningar 2020 blir den 28 april kl.13.00, den
1 september kl. 13.00 och den 24 november kl. 13.00.

Beslutet skickas till
Norrtälje kommun Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se)
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