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      §§ 1–14 

Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 
Tid och plats: Digitalt via Zoom, tisdagen den 23 februari 2021 kl 8.30–10.50 

 
Protokollet justerades digitalt. För digitala underskrifter, se sista sidan.  
 
Klas Bergström, ordförande 
Maj Lis Askebro, justerare 
Siobhán Górny, sekreterare §§ 1–14 
 
 
 

 
Protokollet är justerat. 
Organ    Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdag    2021-02-23 
Protokollet justerades  2021-03-31 
Förvaringsplats för 
protokollet   Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta 

Ledamöter: 
Klas Bergström (M)), ordförande  
Lennart Lundberg (KNU), vice ordförande 
Lars Berglöf, PRO 
Elvy Norberg, PRO 
Gerd Persson, SPF 
Maj Lis Askebro, SPF 
Övriga närvarande: 
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Catrin Josephson, socialchef  
Lisa Bouveng, områdeschef, utförare 
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, §§ 8–10 
Ulrika Lindgren Kokocha, kommunikatör, §§ 11–12 
Josefin Edling, parkchef, §§ 8–9 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
Ingela Stern,  Funktionsrätt Knivsta, §§ 8–14 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, §§  8–14 
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§ 1  
Dagordning och justering  
Dagordningen godkänns med tillägget av en punkt, ”Äldredagen 2021”.  
Protokollet ska justeras av ordföranden samt Maj Lis Askebro (SPF). 
 

§ 2  
Protokoll från föregående möte  
Ordföranden går igenom protokollet från föregående möte den 22 september 2020 och 
protokollet läggs till handlingarna. 
 

§ 3  
Information om de nybyggda särskilda boendena i Ängby och Alsike 
Catrin Josephson, socialchef, informerar tillsammans med Lisa Bouveng, områdeschef.  
Boendena drivs av Norlandia och Vardaga. Det är privata utförare som inte har avtal med 
kommunen utan arbetar självständigt. Informationen kommunen har fått är att boendena inte 
kommer att öppna eftersom företagen inte hittar kunder. Vardaga hade en period ett 
specialboende för covidsmittade men stängde under sommaren 2020. Norlandia har inte 
öppnat.  
Det finns inte många lediga platser på kommunens boenden men kommunen har den 
kapacitet den behöver.  

 

§ 4  
Information från avfallsenheten om de nya sopkärlen 
Kommunsekreteraren har kontaktat avfallsenheten och fått följande information:  
Kommunen vill ge alla villahushåll möjligheten att på ett enkelt sätt sortera sitt avfall och 
lämna ifrån sig sitt sorterade avfall. Fyrfackskärlen underlättar eftersom alla abonnenter 
slipper att åka till återvinningsstationer med sina förpackningar. Själva kravet på sortering har 
inte ändrats, utan syftet med fyrfackskärlen är att det ska underlätta för användaren. Enheten 
är medveten om att det innebär svårigheter för en del personer. Alla har olika behov och de 
behoven måste bedömas enskilt. Om sorteringen av avfall och användningen av fyrfackskärl 
inte fungerar för en abonnent så går det alltid att kontakta kommunen och söka en dispens 
så får man hjälp att hitta en lösning. För synskadade finns dekaler med blindskrift att 
beställa. 
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§ 5  
Information från pensionärsorganisationerna om nyttjandet av statsbidrag för att bryta 
äldres isolering 
Gerd Persson, SPF, informerar. Föreningen hade i december planerat en konsert på 
Centrum för idrott och kultur (CIK). På grund av pandemin blev det istället en digital konsert.  
Lars Berglöf, PRO, informerar. Föreningen försöker hitta nya former för verksamhet som kan 
göras utan att man träffas. Det är svårt att söka bidrag för aktiviteter om de inte kan 
genomföras.  

 

§ 6  
Fråga om gemensam lokal för pensionärsorganisationerna 
Gerd Persson, SPF, och Elvy Norberg, PRO, informerar. PRO har tidigare disponerat en 
föreningslokal som nu är uppsagd av ekonomiska skäl. Föreningarna funderar på om de ska 
ha en gemensam lokal och i så fall om kommunen kan hjälpa till med detta på något sätt.   
Frågan bör följas upp vid senare möten.  
 

§ 7  
Äldredagen 2021 
Sedan vaccinationerna kommit igång borde det vara möjligt att genomföra en Äldredag 
under hösten 2021.  
Gerd Persson, SPF, informerar om föreslaget tema.  
Punkten tas upp på nästa möte, och föreningarna och förvaltningen kan då diskutera och 
komma med förslag på aktiviteter enligt temat.  
 

Mötestid tillsammans med RFH, klockan 9.20–10.50 
 

§ 8  
Nuläge i Knivstas vård- och omsorgsverksamheter i och med Covid 19-pandemin  
Catrin Josephson, socialchef, informerar tillsammans med Lisa Bouveng, områdeschef.  
För tillfället är inga brukare inom verksamheterna smittad. Det har inte förekommit 
smittspridning inom verksamheterna sedan juni 2020. Det finns gott om skyddsutrustning. 
Sjukfrånvaron är fortfarande högre men det finns vikarier – dock är arbetsbelastningen tung.  
Det sker en tät samverkan med regionen inom samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg 
(HSVO) i frågan om vaccinationer. Alla brukare på Vilhelms och Estrids gård är vaccinerade. 
En hög grad av medarbetarna har tackat ja till vaccination och vaccinerats. Det dröjer innan 
besök kan släppas på i boenden.  
Under pandemin har man arbetat mycket med kontinuiteten i hemtjänsten.  
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat äldreomsorgen under pandemin men 
inte riktat kritik mot boenden i Knivsta.  
 

§ 9  
Information från park- och naturenheten  
Josefin Edling, parkchef, informerar. 
Friluftslivets år 2021 

Knivsta kommun arbetar med Friluftslivets år genom bland annat ett Instagramkonto som 
visar friluftstips och ett aktivitetskalendarium på hemsidan. Man planerar minst en aktivitet i 
månaden för allmänheten. Målgruppen är bred men har fokus på barn 10-12 år samt 
friluftsovana.  
Inventeringen av parkbänkar 

Frågan är en uppföljning från tidigare möten.  
Inventeringen har gjorts, men förvaltningen har inte bestämt vilka åtgärder som ska göras 
efter den.  
Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby hagar 

Frågan är en uppföljning från tidigare möten.  
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, lyfter att tillgängligheten/bristen på tillgänglighet till 
fågeltornet påverkar inte bara rullstolsbundna utan också människor som går med rullator 
eller drar barnvagn.  
Josefin Edling informerar om att ytterligare anpassningar av vägen till fågeltornet inte 
kommer att göras. Det finns en alternativ utflyktsväg som är lämpligare för rullstolar och som 
också har utsiktsplatser. Det finns inte möjlighet att prioritera fågeltornet ytterligare för 
närvarande.  
 

§ 10  
Anhörigstöd i Knivsta  
Ida Sarapik,  närvårdsstrateg, informerar.  
Kontaktcenter kommer kunna hjälpa till och fungera som första väg in för de som söker 
anhörigstöd. Därefter kommer de att vara behjälpliga i att slussa vidare eventuella 
samtal/frågor till rätt enhet. 
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Information om byte av taxibolag hos Uppsala färdtjänst 
Catrin Josephson, socialchef, informerar.  
Förändringen påverkar inte Knivsta kommun, som har ett eget avtal. Kommunen har god 
kontakt med det färdtjänstbolag den har avtal med och det är lyhört för om kommunen 
behöver ställa nya krav, t.ex.på munskydd hos chaufförerna.  
 

§ 11  
Genomgång av balanslista/ärendelista 
Ärendelistan gås igenom och läggs till handlingarna.  
 

§ 12  
Information om kommunens hemsida 
Ulrika Lindgren Kokocha, kommunikatör, informerar om bland annat hur webbsidan är 
uppbyggd.  
Bakgrunden till att kommunens webbsidan gjordes om var bland annat att kommunen måste 
leva upp till tillgänglighetsdirektivet. Webbsidan är fortfarande under utveckling. Bland annat 
måste sökfunktionen optimeras.  
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, lämnar ett önskemål om att funktionshinderföreningarna ska 
få en genomgång av de särskilda tillgänglighetsfunktionerna på hemsidan efter pandemin.  

 

§ 13  
På gång i föreningarna 
 
Gerd Persson, SPF, informerar. Föreningen har ett program för hela året men räknar inte 
med att kunna träffas fysiskt förrän från hösten. Istället arbetar man med medlemskontakter.  
Den egna promenadgruppen, boulen och golfen har fungerat hela hösten . 
Elvy Norberg, PRO, informerar. Föreningens promenadgrupp fungerar. Årsmötet måste 
eventuellt skjutas upp till hösten. 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, informerar. Föreningen förbereder årsmötet och hoppas 
kunna rekrytera styrelsemedlemmar.  
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