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Hans Möller (PRO Åk ersberga) 



KPR. § 45 

Mötets öppnande och val av ju sterare samt tid och plats för justering 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet utser Hans Möller (PRO Åkersbeiga), att jämte ordföranden justera 
minnesanteckningarna. Justeringen äger rum den 26 september2018 klockan 12.00. 

Sammanfattning 
Hans Möller (PRO Åkersberga) föreslås justera minnesanteckningarna 26 september 2018 kl. 
12:00. 

Justerandes signaturer 
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KPR. § 47 

Information om valresultat Österåker 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. Till KPlls decembermöte 7 december skall samtliga 
föreningar lämna namn på deltagare som skall vara representant i KPR för nästa mandatperiod 
2019-2022. 

Sammanfattning 
Mikael ger en sammanfattning av valresultatet i Österåkers kommun: M 34% 18 mandat, S 
17,5%9 mandat, Roslagspartiet 9,7% 5 mandat, SD 9,2% 5 mandat, L 7,8% 4 man dat, C 6,3% 3 
mandat, V 4,9%3 mandat, MP 4,8%2 mandat, KD 4,2% 2 mandat. Mandatperioden inleds den 
15 oktober under valåret. I Ö steråker innebär det att det nyvalda Kommunfullmäktige har sitt 
första möte den 22 oktober. Representanter i olika nämnder och styrelser väljs vid 
Kommunfullmäktiges möte i december och tillträder vid årsskiftet. På Kom munfullmäktiges 
novembermöte, har fullmäktige även beslutat en budget och storleken på d en kommunala 
skattesatsen under det kommande året. 

MiQ HM 
Justerandes signaturer 



KPR § 49 
Uppdaterade riktlinjer för avgiftshandläggning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
De Mikael informerar om att beslu t tagits i Vård- och om sorgsnämnden gällande uppdaterade 
riktlinjer för avg iftshandläggning. Avser insatser som hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende 
och hem för vård eller boe nde(HVB). Syftet med riktl injerna är att säkerställa likvärdig beräkning 
av avgifter oavsett handläggare, vissa juste ringar behöver göras utifrån de riktlinjer som antogs av 
Vård- och omsorgsnämnden 2016. 

Justerandes signaturer 
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KPR § 5 I 

Riktlinjer gällande kost och kostpolicy - r 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Riktlinjer gällande kost inom Vård- och omsorgsnämnden utgår från Österåkers kommuns 
kostpolicy och avser verksamhet som drivs i nämndens egen regi, verksamheter som bedrivs av 
privata utförare genom godkännande av nämnden eller genom avtal/upphandling och 
verksamheter som omfattas av särskild beställning till Produktionsstyrelsen. 

justerandes signaturer 
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KPR § 53 

Genomförande av Silviacertifiering för undersköterskor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen läggs till h andlingarna. 

Sammanfattning 
Vård-och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen, föreslå Kommunfullmäktige att avsätta 
medel för finansiering av genomförande av Silviacertifiering år 2019 istället för 2018 fö r att 
därigenom ha m öjlighet att planera för genomförande av Silviacertifiering i en verksamhet för 
särskilt boende. 

justerandes signaturer 
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KPR § 54 ; 

Detaljplan för Täljö 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras til l minnesanteckningarna. 

Sammanfattning 
Inlämnande av synpunkter för detaljp lan för Täljö senast 20 augusti. Frågan ta s inte upp på 
agendan. 

(L|,d /y t) 

Justerandes signaturer 
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KPR § 56 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Mötets avslut 

Ordförande tackar de närvarande för en givande diskussion och förklarar mötet avslutat, 

Justerandes signaturer 

14 



Åsa Turesson 2018-09-15 
Sekreterare KPR 
Österåker 

Skrivelse angående nedmontering av gång- och cykelbro över Åkers kanal. 

Vi som bor på södra sidan av Åkers kanal protesterar och motsätter oss 
kommunens beslut ang nedmontering av gångbron som ligger parallellt med 
riksväg 276. Den gångbro som 100-tals människor dagligen nyttjar. 
Tidsplanen och förutsättningarna är helt fel. 
Ett alternativ för alla som inte har bil och gamla som inte orkar gå så långt 
måste tas fram. Vi godtar inte kommunens beslut att SL Närtrafik ska 
ersätta bron under renoveringstiden som beräknas ta upp till åtta veckor. 

Brorenovering skall koordineras med EON som har en fjärrvärmeledning 
längs gångbron. 
En provisorisk ställning för fjärrvärmeledningen skall först godkännas. 
Driften i rören kommer att stängas av ett par dagar under arbetstiden. 

Kommunens lösning är att SL Närtrafik kommer att finnas med hållplats för 
av och påstigning vid Kanalvägen. Röd hållplats som innebär att man minst 
30 min före avgång måste ringa och beställa hämtning. 
Alternativet som vi har är att gå längs kanalen, över gångbron vid 
fjärilsparken, Hackstavägen och sedan Storängsvägen. Centralvägens 
gångbana är avstängd för tillfället. En gångsträcka på ca tre km!!? 

Alla vi som bor i PEABS brf längs kanalen är oroliga för våra äldre som 
nyttjar bron och alla andra som kommer att ta närmaste vägen och gå längs 
riksväg 276 för att komma till och från centrum. En stor trafikfara. 

Vi anser att tidpunkten är fel. Vi vil l att kommunen, när båtsäsongen är 
över, lägger en provisorisk gångbro över kanalen. Det löser alla problem för 
oss boende på södra kanalsidan. 

VI KOMMER ATT PROTESTERA AKTIVT!!! 

Lena Henningsson, repr för B rf Strandpromenaden 
och Claes Hero, repr för S PF Österåker 
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Åsa Turesson 
Sekreterare KPR 
Åkers berga 

2018-09-15 

Skrivelse angående Permobiler i flerfamiljshus. 

Permobiler har b livit en vanlig och f rekvent syn i vårt samhälle idag. Ett 
förträffligt hjälpmedel som för brukaren gör vardagen mera lätthanterlig. 
Den sköna känslan av att själv kunna röra sig fritt och spontant. Att 
oberoende av hjälp från andra kunna ta sig från hemmet till olika 
aktiviteter och sociala inrättningar. Livskvalitet!!! En positiv utveckling. 

Idag tas för givet att man som äldre ska bo hemma så länge som möjligt. 
Med hjälpinsatser när så behövs. Den sociala välfärden är planerad så. 
Men utvecklingen har medfört vissa problem. Hjälpmedel och hjälpinsatser 
finns och nyttjas, men praktiskt finns vissa brister. Alla hjälpmedel tar 
plats. I våra bostadshus finns inte plats för Permobilerna. 
Vart ska man parkera och ladda sin Perm obil? 

- Brandskyddsmyndigheten säger STOPP för Permobiler i våra trapphus. 
Batteriet anses utgöra en brandrisk. 

- I äldre hus finns inga utrymmen. 
- I nyare bostadshus finns barnvagnsrum som kan nyttjas, men där får 

kanske bara en Permobil plats. 
- Att köra in Permobilen i sin lägenhet är må nga gånger inte möjlig av 

utrymmesskäl. 
- Utomhusmiljön är oftast inte anpassad för ytterligare förråd. 

Dessutom behövs även el indraget. 
- Garageplatser som finns är f ör det mesta upptagna på lång tid. 
- Permobiler kan inte stå oskyddade utomhus. 

Vi vill att man planerar och tar hänsyn till Permobiler vid 
nybyggnation. 

Lena Henningsson, repr för brf Strandpromenaden 
och Claes Hero, rep r för SPF Österåker 
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