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§ 1 Val av justerare 

Beslut 
Monica Husberg (PRO K) utses att justera protokollet. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Beslut 
Pensionärsrådet lägger till följande ärenden på dagordningen: 

- Ett ärende om Parkeringsregler läggs till efter ärendet Snöröjning 
- Frågor från PRO läggs till efter ärendet om Coronsituationen. 

§ 3 Föregående protokoll 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner protokollet från den 23 november 2020, med följande notering: 

- Elisabet Feldt (PRO Ö) deltog som ledamot på sammanträdet den 23 november. Anneli Danielsson 
deltog som ersättare. 
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§ 4 Snöröjning 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Johan Carselind, chef gatu- och parkavdelningen, Niklas Steenberg, gatuingenjör, informerade om 
snöröjning. Kommunen har ett avtal med en entreprenör som hanterar snöröjningen. Startkriterierna 
för snöröjning är tre centimer vid blöt snö,  fem centimeter vid torr snö. Vid snöfall som förväntas 
pågå mer än tolv timmar gäller alltid tre centimeter. Det finns en prioteringsordning för olika typer av 
vägar (inklusive cykelvägar och gångbanor). I prioteringsordningen anges inom hur lång tid 
snöröjningen ska vara utförd. 

En fråga togs upp om att det kan bli halt och buckligt på vissa trottoarer, exempelvis den längs med 
Rosengårdsvägen. Förvaltningen tar med sig frågan. En fråga om saltning av gång- och cykelvägen 
mellan Vallentuna och Täby togs också upp. Förvaltningen meddelade att det finns beslut på att den 
gång- och cykelvägen ska vara saltad. 
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§ 5 Parkeringsregler 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Johan Carselind, chef gatu- och parkavdelningen, och Niklas Steenberg, gatuingenjör, informerade om 
förslag till parkeringsregler.  Enligt förslaget som teknink- och fastighetsförvaltningen bereder ska 
parkeringstiderna i garagen inte ändras. Detsamma gäller för handikapparkeringar och 
laddningsplatser för elbilar. På markplansparkeringarna utanför garagen ska det enligt förslaget vara 
tillåtet att stå i en timme, på vissa ställen endast 15 minuter. 
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§ 6 Coronasituationen 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Inger Jakobsson, chef för utföraravdelningen, Anna Laseen Karlsson, chef för hälso- och 
sjukvårdsorganisationen, informerade om coronasituationen.  

Samtliga på de särskilda boendena, som har velat vaccineras, har fått sina doser. De i personalen som 
vill har också börjat få vaccin. Vaccination erbjuds även till alla nyinflyttade på särskilda boenden. 
Hemtjänsten och hemsjukvården ska snart inleda vaccinering. 

Smittskydd Stockholm har upprättat nya riktlinjer för besök på boenden. Utföraravdelningen har 
utifrån riktlinjerna tagit fram rutiner för hur besök på särskilda boenden kan ske. 
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§ 7 Frågor från PRO 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
PRO hade före rådsmötet skickat in frågor om de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgen. 
Svar på dessa skickades ut inför mötet och bifogas protokollet. Pensionärsrådet konstaterade att de 
önskar ett förtydligande om hur de extra pengarna till äldreomsorgen ska fördelas. Om 
pensionärsrådet har ytterligare frågor, utöver frågan om fördelning, kan de skickas till vikarierande 
sekreterare, Martin From, som vidarebefordrar dessa till ekonomichef och socialchef. Ekonomichef 
och socialchef ska även bjudas in till nästa rådsmöte. 

Handlingar 
Frågor från PRO samt svar på dessa 
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§ 8 Tidningen Träffen 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Tidningen Träffen ges inte ut för närvarande. Detta på grund av att de allra flesta evenemang har varit 
intställda under pandemin, vilket gjort att det inte finns innehåll nog för att göra Träffen. Så snart 
samhället återgår till det normala är planen att tidningen ska ges ut igen. 

Kommunen har försökt att införliva sådant som ändå pågår i de annonser för coronainformation som 
publiceras i Vallentuna Nya. Annonserna är dock inte explicit riktade till seniorer. 

Matsedlarna/menyerna för Väsbygården och Korallen har publicerats hela tiden digitalt och 
utskrivbart.  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Kommunala Pensionärsrådet 15 februari 2021  

   
 

 

 
§ 9 Datorutbildning för äldre 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Pensionärsrådet följde upp frågan om datorutbildning för äldre. En fråga som tidigare diskuterats är 
om sommarjobbare kunde arbeta med sådan utbildning. Coronapandemin har dock förändrat 
förutsättningarna för denna sommar och den föregående. Pensionärsrådet diskuterade också 
SeniorNet, som är en förening som hjälper seniorer med IT-frågor. SeniorNet finns dock inte i 
Vallentuna. 

Ordförande, Jessica Johnson, ska till nästa rådsmöte undersöka frågan om datorutbildning för 
seniorer.  
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§ 10 Rapport från samrådsgrupperna 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Elisabet Feldt (PRO Ö) tog upp att den uppsökande verksamhet enligt socialtjänstlagen diskuterades 
på samrådet. Frågan ska följas upp. 

Handlingar 
Minnesanteckningar KPR Soc 2021-02-01 
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§ 11 Rapport från nämnderna 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott – Jerri Bergström (S) berätta att: 

• Ett förslag om lekpark i Kårsta ska behandlas på kommunfullmäktige måndagen den 22 
februari. 

• Frågan om vad som ska göras med det gamla vattentornet i Östra Bällsta diskuteras. 

• Förslag till nya avfallsföreskrifter har ställs ut för synpunkter. 

• En hundlekpark norr om Mörbygården upphandlas. 

Fritidsnämnden – Margareta Svanström (M) berättade att: 

• Utegymnastiken vid Kvarnbadet har kommit igång. 

• Träffpunkten håller varje onsdag i aktiviteter i Kulturhusparken. 

• Belysningen i motionsspåren är åtgärdade. 

• Information har getts om planer för Snapptunafältet. 

Socialnämnden – Maud Mellström (M) berättade att: 

• Hänvisade till den information som personal från socialförvaltningen föredrog under mötet. 

Kulturnämnden – Anneli Vuojärvi (M) berättade att: 

• Biblioteken har öppet, men med ett begränsat antal besökare. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden - Sven-Olof Ekström (S) berättade att: 

• En fråga om buller från flyg kommer eventuellt att påverka arbetet med utbyggnad av 
Roslagsbanan till Arlanda. 

Valnämnden– Maud Mellström (M) berättade att: 

• Valnämnden har sett över valdistrikten.  
• Vallokaler ses över utifrån tillgänglighetsperpektiv. 
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§ 12 Övrigt 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Frågan om offentlig toalett i centrum diskuterades. Ordförande, Jessica Johnson, ska ta med sig 
frågan. 

 
 

 


