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Huddinges pensionärsråd
Nej
14 februari 2017
Klockan 14:00 – 14:45, Plenum, Gymnasietorget 1
Ledamöter

Beslutande

Frånvarande följande
paragrafer

Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande
Nurcan Gültekin (S), vice ordförande
Stephanie Hansson (KD)
Björn Karlsson (M)
Erik Wiker (L)
Karin Andersson (DP)
Bo Beckman (S)
Sonia Benavente (V)
Barbro Lind (MP)
Gerd Klang (PRO)
Gustaf Andersson (PRO)
Megan Wallenberg (PRO)
Gunell Ragnhäll (PRO)
Berit Gunnarsson (PRO)
Anita Bjuremark (PRO)
Bitte Sundqvist (SPF)
Alexandra Birk (SPF)
Christina Twerin (SPF)
Gösta Ahlbäck (RPG)
Eeva Pirttiniemi (HFF)

samtliga

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Gerd Klang

Justeringens tid

21 februari 2016

Paragrafer

Underskrifter

Lars Axelsson
Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande

Gerd Klang
Justerande

Utdragsbestyrkande:
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Huddinges pensionärsråds sammanträde den 14 februari 2017

Övriga närvarande

Anne Lundkvist, social- och äldreomsorgsdirektör
Lars Axelsson, nämndsekreterare

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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BEVIS
om justering av Huddinges pensionärsråd protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Huddinges pensionärsråd har sammanträtt den

14 februari 2017

Protokollet har justerats den

21 februari 2017

Anslaget sattes upp den

22 februari 2017

Anslaget tas ner den

15 mars 2017

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, social- och
äldreomsorgsförvaltningen

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§1

Godkännande av föredragningslistan
Huddinges pensionärsråds beslut
Huddinges pensionärsråd beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens
sammanträde.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§2

Information
Anne Lundkvist, social- och äldreomsorgsdirektör, informerar pensionärsrådet om
äldreomsorgsnämndens resultat och måluppfyllelse 2016.
När det gäller målet bra att leva och bo är det till exempel goda resultat eller nöjdhet
både för de äldre som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende. Anhöriga som är
nöjda med bemötandet från anhörigkonsulenterna är 100 %. Också på Seniorträffarna
är 100 % av besökarna nöjda med bemötandet. Det finns även en ökad nöjdhet med
måltiderna och den nya matsedel.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Gerd Klang (PRO) och
Alexandra Birk (SPF). Efter detta förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§3

Diarienummer AN-2016/565.476

Trafiksäkerhetsplan för Huddinge - yttrande från Huddinges
pensionärsråd
Huddinges pensionärsråds beslut
Huddinges pensionärsråd godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande som sitt eget
och översänder det till kommunsstyrelsen.
Sammanfattning
Huddinges pensionärsråd har inbjudits att svara på remissen – Trafiksäkerhetsplan för
Huddinge. Remisshandlingar har skickats ut till rådet innan dagens sammanträde.
Rådets arbetsutskott har arbetat fram ett förslag till yttrande, se bilaga till detta
protokolls § 3.
Pensionärsrådet eftersöker bland annat åtgärder för att förbättra säkerheten för utsatta
gångtrafikanter, som ofta är äldre och/eller barn på våra gemensamma gång- och
cykelbanor. Gång och cykel är två transportslag med olika behov. Separering är ett
enkelt sätt att minska risken för konflikter mellan olika trafikantgrupper. Rådets
förslag är till exempel att måla cykelbanorna i en avvikande färg,
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Gerd Klang (PRO),
Megan Wallenberg (PRO), Alexandra Birk (SPF) och Gästa Ahlbäck (RPG). Efter
detta förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen, w3d3-ks@huddinge.se.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Tankar kring Trafiksäkerhetsplanen för Huddinge Kommun!
En av Trafikstrategins huvudinriktningar i planen är att:
• gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras
• kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering
• bebyggelse- och trafikplaneringen ska vara samordnad
Har läst igenom planen och förgäves letat efter åtgärder för att förbättra säkerheten för
utsatta gångtrafikanter, som ofta är äldre och/eller barn på våra gemensamma gång- och
cykelbanor- Redan 2015 lämnade SPF in en motion om att måla cykelbanorna i en avvikande
färg, men utan gehör, se bilaga.

Under rubriken RIKTLINJER vill vi uppmärksamma att;
Gång och cykel är två transportslag med olika behov.
Separering är ett enkelt sätt att minska risken för konflikter mellan olika trafikantgrupper.
Alltför ofta talar man om gång och cykel tillsammans. Genom att separera dessa två
trafikslag ökar både framkomligheten och trafiksäkerheten. När nya gångvägar och
cykelvägar byggs ska dessa två funktioner därför separeras från varandra och från biltrafiken
för att åstadkomma en ökad trafiksäkerhet.
I upprustning av befintliga gång- och cykelvägar ska även eftersträvas att göra om gång- och
cykelvägar som inte är separerade. Separering är aktuellt i synnerhet vid höga gång- och
cykelflöden och höga hastigheter för cykel, det vill säga i huvudcykelnätet.
Även gång och cykel ska separeras från varandra för att öka framkomligheten, tryggheten
och trafiksäkerheten. Behovet av separering mellan gång och cykel ska främst övervägas i
stråk med höga gång- och cykelflöden och höga hastigheter för cykel.
Separeringen kan utformas på olika sätt, men de viktigaste principerna är tydlighet utan att
skapa hinder.
Målad linje är den vanligaste separationsformen och kan förekomma i de flesta miljöer.
Separering genom olika beläggning, exempelvis asfalterad cykelbana och plattor på
gångbanan, är vanligast i stadsmiljöer då det estetiska spelar en större roll. Vid platser med
mycket gångtrafik är det viktigt att även personer medsynnedsättning förstår var de ska gå.
Separering med olika beläggning är det bästa!
VARFÖR inte måla dem i olika färger då?
Markeringen på gatan i vitt med en cykel resp. gående syns inte överallt och särskilt oklart
blir det när som vid Fullersta torg de byter sida i vägkorsningen med en massa riskabla
möten som resultat?
Vidare hittar vi ingenting om att förbättra tillgängligheten för gångtrafikanter (och cyklister)
på Glömstavägen. Det är förknippat med livsfara att försöka ta sig till eller från en av
busshållplatserna (särskilt vintertid). Vi förstår inte hur detta kan fortsätta?

2

Vi vill även uppmärksamma att gångtrafikanternas säkerhet förbättras om belysningen vid
obevakade övergångsställen förbättras. Det finns då bättre möjligheter för bilisterna att se
dem i tid. Hur tas olycksstatistiken tillvara - den visar väl vilka ställen som är olycksdrabbade,
men var finns åtgärderna för att förhindra nya olyckor?
Dessutom vill jag slå ett slag för att förbättra allmänheten att uppmärksamma;
Hur ska vi bete oss på gång-och cykelbanor och vilka påbudsmärken möts vi av?
Påbjuden gång-cykel och mopedbana (gemensam bana)
Märket anger att det här är en gemensam gång-cykel och mopedbana. Du bör gå på den
vänstra sidan och cykla på den högre sidan av banan, så att Du möter trafiken.

Vet Du din plats?
http://www.ntf.se/jonkoping/default.asp?RecID=17835
Gemensam gång- och cykelbana - Cyklister och mopedförare ska hålla till höger sida i
färdriktningen.
Var bör gående gå och cyklister cykla på en gemensam gång- och cykelbana?
Det finns ingen bestämmelse om var man ska gå på en gång-, cykel- och mopedbana. Den
enda reglering som finns i trafikförordningen är att gående som använder vägrenen eller
körbanan om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen.
Enligt NTFs uppfattning bör man gå till vänster i färdriktningen på en gång- och cykelbana.
Precis som man bör gå på en körbana, för att kunna få ögonkontakt och minska risken för en
kollision.
Och vi saknar hela resan perspektivet t.ex. hur man tar sig från startpunkt till målpunkt
inklusive ev. gångtid, byten etc.
Å KPR- AU:s vägnar
Alexandra Birk och Bitte Sundquist SPF Seniorerna
Gustaf Andersson och Gerd Klang PRO

Motion till SPF Huddinges årsmöte 2015;
MÅLA
CYKELBANORNA
RÖDA SÅ ATT DE
SYNS BÄTTRE!

Vi fotgängare lever farligt på våra gångbanor och trottoarer, alltför många håller fortfarande till
höger istället för till vänster då de möter trafiken istället; både bilarna på vägar utan trottoarer eller
på gång-och cykelbanor med delade banor som oftast inte är tillräckligt klart markerade. Huddinge
vill vara en cykelvänlig kommun med goda möjligheter att cykla gent och trafiksäkert med ett ökande
antal cyklister under alla tider på året. Antalet cyklister som skadas i trafiken ska minska successivt.
Så står det på hemsidan; http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/utredningar-ochplanering/trafikstrategi/cykelplan/. Just nu revideras cykelplanen och alla har en möjlighet att gå in
och tycka till och det är precis vad jag tänker göra genom att lägga detta förslag att markera
cykelbanorna genom att måla dem RÖDA så att man bättre ser skillnaden mellan gång- och
cykelbana!
Det är naturligvis ingen ny idé, men ingenstans i Huddinges cykelplan kan jag läsa något om detta!
Här nedan följer andra förslag i andra kommuner;
1. Passa även på att slå till med att måla cykelbanorna Spårvagnsblå i korsningarna. Jag
tror på en framtid för oss cyklister i Göteborg. Satsa även på prioritet för cyklister i
ljuskorsningar. http://cykelogi.com/?p=2431
2. "Grön bana ökar säkerheten "Göteborg bör göra som Cagnes-sur-Mer i Frankrike och
måla cykelbanorna i en tydlig grön färg. Det skulle öka säkerheten för alla trafikanter,
skriver Anders Börjesson. http://www.gp.se/nyheter/1.120388--gron-bana-okarsakerheten-?
3. Röda cykelbanor på vissa sträckor - för att öka uppmärksamheten
http://www.nacka.se/web/trafik_vagar/gang_cykelvagar/Sidor/roda_cykelbanor.aspx
4. Vi arbetar ständigt med att förbättra cykelvägarna i kommunen. Att måla cykelbanor
röda är en av dessa förbättringar, särskilt längs Värmdövägen där det regionala
cykelstråket mot Gustavsberg går.
http://cykelrapporten.se/melding/1486/M%C3%A5la%20cykelbanorna%20p%C3%A5%
20v%C3%A4sterbron
Men trots detta tror jag mera på den röda färgen med rätt underlag som även kommer att synas
vintertid - om plogningen fungerar som det ska! http://trafikfokus.blogspot.se/2015/01/malacykelbanorna-roda-sa-att-de-syns_6.html
För SPF/Seniorerna i Huddinge kommun 2015-01-10 Alexandra Birk Trafikkommittén
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Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§4

Diarienummer AN-2017/39.313

Detaljplan för Generatorn 2 i Flemingsberg, standard
förfarande - yttrande från Huddinges pensionärsråd
Huddinges pensionärsråds beslut
Huddinge pensionärsråd beslutar att ställa sig bakom befintligt planprogram och att
därmed inte lämna något eget yttrande i ärendet.
Sammanfattning
Huddinges pensionärsråd har inbjudits att svara på remissen – Generatorn 2 i
Flemingsberg, standard förfarande. Remisshandlingar har skickats ut till rådet innan
dagens sammanträde.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Alexandra Birk (SPF). Efter detta
förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
plan@huddinge.se

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

8 (10)

Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§5

Diarienummer AN-2016/30.905

Anmälan av protokolljustering, Äldreomsorgsnämndens
sammanträde den 22 november 2016
Huddinges pensionärsråds beslut
Huddinges pensionärsråd beslutar att anteckna anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Protokoll från Äldreomsorgsnämndens sammanträde den 22 november 2016 har
skickats ut till rådet innan dagens möte.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§6

Diarienummer AN-2016/33.905

Anmälan av protokolljustering, Äldreomsorgsnämndens
sammanträde den 13 december 2016
Huddinges pensionärsråds beslut
Huddinges pensionärsråd beslutar att anteckna anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Protokoll från Äldreomsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2016 har
skickats ut till rådet innan dagens möte.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Huddinges pensionärsråd

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 februari 2017

§7

Övriga frågor
Gerd Klang (PRO) ställer fråga om det finns ett intresse från kommunens
äldreomsorg att tillsammans med pensionärsorganisationerna samverka i kommande
temaveckor: krisberedskapsveckan och medicinernas påverkan på balansen.
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) svarar att intresse finns och att förvaltningen
kommer att arbeta med frågan på samma sätt som förra året.
Gerd Klang (PRO) ställer fråga om kommunen är inblandade i hur hushållen ska
förbereda sig på en krissituation, de första 72 timmarna.
Förvaltningen tar till sig frågan och återkommer med svar.
Gerd Klang (PRO) ställer fråga om kommunens gode mäns uppdrag och kontroll av
dem.
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) svarar att Södertörns
överförmyndarnämnd kommer till rådet för att berätta om verksamheten den 14 juni
2017.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

