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      §§ 64-75 
Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 
 
Tid och plats: Kvallsta, kommunhuset onsdagen den 25 februari 2020 kl. 08.30–10:40 

 
 
 
 
------------------------------------------------  --------------------------------------------- 
Peter Evansson, ordförande  Eva Karlsson, justerare 
 
 
 
------------------------------------------------  
Josefin Lindström, sekreterare 
 
  
Protokollet är justerat. 
 
Organ    Kommunala pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdag    2020-02-25 
 
Protokollet justerades 
 
Förvaringsplats för 
protokollet   Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta 

 
Ledamöter: 

  

Peter Evansson (S) Ordförande  
Lennart Lundberg (KNU) Vice ordförande  
Eva Karlsson PRO  
Gerd Persson 
Maj Lis Askebro 
Mona Svelander 

SPF  
SPF 
SPF 

 
§§ 64–75 

Övriga närvarande:   
Kerstin Eskhult Socialnämndens ordförande  
Catrin Josephson Socialchef  
Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef, vård- 

och omsorgskontoret 
 

Lisa Bouveng Områdeschef, utförarenheten, -,,-  
Emir Subasic Administrativ chef, vård- och 

omsorgskontoret 
 

Susanne Ahlman Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 68–69 
Catrine Wermelin Fritidschef, Kultur- och fritidskontoret §§ 64–66 
Lena K Larsson Chef för kultur- och fritidskontoret §§ 64–66 
Daniel Lindqvist Kommundirektör §§ 70–71 
Dan-Erik Pettersson Ekonomichef §§ 70–71 
Ida Gråhed Närvårdsstrateg §§ 70–73 
Josefin Lindström Sekreterare  
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§ 64 
 
Dagordning och justering, ev. övriga frågor och förslag till justerare 
 
Dagordningen godkänns med följande ändringar:  
 

- Punkten Kommunens nya webbsida utgår. 
 
Protokollet ska justeras av ordföranden samt Eva Karlsson, PRO. 
 
 
§ 65 
 
Protokoll från föregående möte  
 
Ordföranden går igenom protokollet från föregående möte och protokollet läggs till 
handlingarna. 
 
 
§ 66 
 
Prishöjningen på Hälsohuset 
 
Catrine Wermelin, fritidschef, berättar om att Hälsohuset har höjt sina priser. Det har kommit 
reaktioner på prishöjningen, bland annat två namnlistor. Hälsohusets prislista har rensats på 
olika kategorier och prislistan är nu jämförbar med andra aktörers. Kommunen får inte 
konkurrera med privata aktörer med lägre priser och det var längesedan vissa av priserna 
justerades. Numera finns det träningskort istället för gymkort, vilket innebär att kortet ger fler 
träningsmöjligheter. Frågor ställdes kring priserna och om det går att se en minskning av 
seniorbesökare sedan priserna höjdes. 
 
 
§ 67 
 
Information om att äta på skolorna 
 
Gerd Persson undrar om möjligheterna att äta lunch på skolorna med anledning av att andra 
kommuner har haft information i UNT om detta. Går det att annonsera i till exempel 
Knivstabygden? Kan vara bra att känna till att skolorna inte tar kontanter, utan betalning sker 
med Swish. 
 
 
§ 68 
 
Anhörigkonsulent-/anhörigstödjare 
 
PRO och SPF har föreslagit att kommunen återinrättar tjänsten som anhörigkonsulent. Gerd 
redogör för bakgrunden till att frågan har kommit upp. Marja Hedin, kvalitets- och 
utvecklingschef, berättar att det fanns en anhörigkonsulent 2013-2017 där den primära 
uppgiften var att stödja vård- och omsorgskontoret och den sekundära uppgiften var att vara 
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stöd till anhöriga. Under 2020 ska länsgemensamma riktlinjer för anhörigstöd implementeras 
med utbildning av personal samt framtagande av lokala rutiner för anhörigstöd. 
 
Ett medborgarförslag har kommit i frågan och bereds av vård- och omsorgskontoret. 
Medborgarförslaget ska upp till socialnämnden innan sommaren. 
 
 
§ 69 
 
Falltrygghet för äldre 
 
Frågor om statistik och nollvision för fallolyckor har inkommit från PRO och SPF. 
 
Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om att det 2019 inträffade 
196 stycken fallincidenter, varav 15 incidenter behövde bedömas av akutsjukvården. Av de 
drabbade personerna fick 5 stycken höftfrakturer och 25 incidenter ledde till sårskada. 
Susanne berättar även om vad som görs för att förebygga fall. 
 
Catrin Josephson, socialchef, informerar om att det inte går ta fram statistik för hur många 
som behöver hemtjänst efter ett fall bland dem som inte haft hemtjänst tidigare. 
 
 
Avbrott för fikastund 9:30-9:40  tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor 
(RFH) och sedan gemensam mötestid.  
 
 
§ 70 
 
Nya kommundirektören presenterar sig 
 
Daniel Lindqvist, kommundirektör, presenterar sig själv. Daniel är ny kommundirektör sedan 
den 1 januari. 
 

 
§ 71 
 
Introduktion till kommunens budgetarbete 2020 
 
Dan-Erik Petterson, ekonomichef, redogör för kommunens budgetprocess och visar en 
presentation. Budgeten för 2021 kommer att debatteras i kommunfullmäktige i september. 
Dan-Erik Pettersson berättar också om inriktningsbeslut och hur den ekonomiska 
planeringen ser ut i kommunen 2022-2024. 
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§ 72 
 
Effektiv och nära vård 
 
Catrin Josephson, socialchef, redogör för var kommunen står i arbetet med effektiv och nära 
vård. Kommunstyrelsen ställde sig den 24 februari bakom förslaget om målbild för effektiv 
och nära vård 2030 samt inriktningen mot vårdcentrumutvecklingen i länet. 
Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i ärendet den 25 mars. Ida Gråhed, 
närvårdsstrateg, berättar att det pågår två pilotprojekt med hälsocentraler i Gottsunda i 
Uppsala samt i Tierp. 
Ingela Stern påpekar att psykisk hälsa för vuxna inte ingår i bilden om vad vårdcentrum ska 
innehålla. Det ingår dock i processerna som utarbetas även om det inte är synliggjort i 
bilden. 
 
 
§ 73 
 
Genomgång av balanslista/ärendelista 
 
Ordförande Peter Evansson går igenom listan.  
 

§ 74 
 

På gång i föreningarna 
 
Eva Karlsson, PRO, informerar om aktiviteter som har genomförts, bland annat promenader, 
en informationskväll om 55+-boende och bingo. 
 
Gerd Persson, SPF, informerar om aktiviteter som har genomförts, bland annat julgröt och 
julgransplundring som även har fått publicitet i UNT. SPF har haft årsmöte och styrelsen och 
representanterna i rådet valdes om. 
 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, informerar. Det är svårt att bemanna styrelsen inför 
kommande årsmöte. Finns det något krav från kommunens sida att föreningens medlemmar 
ska vara bosatta i Knivsta? Kan föreningen Funktionsrätt Knivsta ha medlemmar som är 
bosatta utanför Knivsta medan representanterna i rådet ska vara bosatta i Knivsta? I övrigt 
arbetar Funktionsrätt på en ny hemsida. 
 
 
§ 75 
 
Aktuellt i Knivsta kommun 
 
Ordföranden informerar om budgetläget för 2020. Det har startats en utvecklingsgrupp för 
utvecklingsarbetet för Knivsta 2035 som innehåller många aspekter för att få till en bra 
planering. 
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Den första medborgarpanelen har genomförts med många deltagare och en hög 
svarsfrekvens, 91 procent. 
 
Trygghetspaket för Knivsta diskuteras och är en del i det förebyggande arbetet med 
trygghetsfrågor. 
 
Centrum för idrott och kultur (CIK) invigdes i december och många aktiviteter är redan igång. 
 
 
Mötet avslutas. 



Uppdaterad 2020-02-18 
 

1 
 

Pågående ärenden KPR och RFH 2018-2019    

Datum  ÄRENDE  ÅTGÄRD ANSVARIG 
27 feb 2019 
22 maj 2019 
25 sep 2019 

Diskussion 
Diskussion av förslag 
Information om program 

Äldredagen 2019  PRO, SPF och Funktionsrätt 
Knivsta ska ses utanför rådet 
och planera dagen. Ett förslag 
ska tas upp på nästa möte. 
 

PRO, SPF och 
Funktionsrätt Knivsta 

27 feb 2019 
22 maj 2019 
 

Diskussion 
Diskussion av synpunkter 

Genomgång av instruktioner RFH  Instruktionerna mejlas ut så 
alla kan komma med 
synpunkter inför nästa möte 

RFH 

27 nov 2019 
22 maj 2019 
 

Diskussion 
Diskussion av synpunkter 

Genomgång av instruktioner RFH  Instruktionerna mejlas ut så 
alla kan komma med 
synpunkter inför nästa möte 

KPR 

25 nov 2019 Diskussion Utbildning för rådens medlemmar  Se över befintliga utbildningar i 
kommunen och bjuda in 
rådsmedlemmar om möjligt 
Rådsmedlemmar kan närvara 
på utbildningstillfällen som 
Socialnämnden har 

? 

25 nov 2019 Digitalt utanförskap Önskemål om att starta arbetsgrupp 
med representant från kommun 

 I dagsläget kan inte kommunen 
delta. Föreningarna börjar 
diskutera frågan på egen hand 
med Leif Wall som 
sammankallande. 

Funktionsrätt Knivsta 

14 nov 2018 Synpunkter Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby 
hagar. Vägen från parkeringen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

 Park- och naturenheten ska se 
om de kan göra något åt vägen 

Ann-Catrin Thor 

 

Ärenden där man fått kontakt med rätt förvaltning, kan 
räknas som avslutade i råden (?). De ärenden där resultatet 
ska återrapporteras till råden kan stå kvar i listan för 
pågående ärenden.  
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Avslutade ärenden KPR och RFH 2018-2019 

Datum  ÄRENDE  ÅTGÄRD ANSVARIG 
25 nov 
2019 

Information Kommunens nya webbsida  Alla uppmanas svara på 
användarundersökningarna 
som kommer upp när man går 
in på webbsidan. 

Hanne Natt och Dag 

14 nov 
2018 
27 nov 
2018 
22 maj 
2019 
 

Fråga 
Fråga 
Återkoppling och följdfråga 

Vem är ansvarig för tömning av 
utedasset vid boulebanorna? 

 Det är inte kommunens ansvar 
att tömma latrintunnan men 
Ann-Catrin ska kontakta 
fritidschefen om det 
Linnéa ska be Ann-Catrin om 
återkoppling (det visade sig 
vara fritidschefen som nu har 
ansvaret för frågan) 
Avtal med Fritid- och 
kulturkontoret klart men PRO 
vill ändra antalet tömningar 

Ann-Catrin Thor 
Carina Nordlander, 
fritidschef 
Magnus Engström Kalm 

14 nov 
2018 
22 maj 
2019 

Information 
Återkoppling 

Visning av CIK  Föreningarna ska kontakta 
Carina Nordlander för en 
visning 
Visning inbokad 

Funktionsrätt, PRO och 
SPF 

27 feb 
2019 
7 maj 2019 
 
 

Information 
E-post 

Kommunens program för kultur och 
fritid 

 PRO och SPF önskar lämna 
synpunkter på programmet 
Plan och program skickas ut. 
Antagna men kan revideras i 
efterhand. Synpunkter 
välkomnas. 

Lena Malmborg, Fritids- 
och kultursamordnare 

29 nov 
2017 

Synpunkt 
Återkoppling 
Återkoppling 

Offentligt bad för personer med 
funktionsnedsättning behövs 

 Anpassning med i budget 2018, 
referensgruppen kan vara med 
och diskutera 

Carina Nordlander, 
fritidschef 
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19 sep 
2018 
14 nov 
2018 

Önskemål att info om 
tillgänglighetsåtgärder sprids i 
Knivstabygden 

Ramp finns på Särstabadet 
Badstol ska komma sommar 
2019 

Josefin Edling, 
parkansvarig 

28 feb 
2018 
23 maj 
2018 
19 sep 
2018 

Diskussion 
Diskussion 
Återrapport 

Äldredag 2018  Pensionärsföreningarna ska ta 
fram ett program 
Datum bestäms, innehåll 
diskuteras 
Info om föreläsare 

PRO och SPF 

28 feb 
2018 

Synpunkter Digitalt utbud på äldreboendena  Extra routrar är uppsatta och 
surfplattor har köpts in, 
kommunen betalar bara för de 
allmänna utrymmena 
Utökning av trådlöst nätverk på 
Estrids gård är en aktivitet i 
projektet Digitalisering i 
äldrevården 

Mats Elgström Ståhl 
Emir Subasic 

23 maj 
2018 
19 sep 
2018 
27 feb 
2019 
25 sep 
2019 

Information 
Återrapport 
Återrapport 
Svar på följdfrågor 

Upphandling av drift Vilhelms gård  Upphandling ska vara klar 
190630, rådet önskar vara 
delaktiga 
Info om hur upphandlingen går 
till, rådet beklagar att man inte 
får vara delaktig 
Vardaga ska ta över, möten har 
hållts och fler ska hållas 
 

Fredrik Söderlind, 
upphandlingssamordnare 
Mats Engström Ståhl 
Marja Hedin 

23 maj 
2018 
19 sep 
2018 

Synpunkt  
Återkoppling  

Kommunens rehabilliteringslokal borde 
få hyras av organisationer och 
privatpersoner 

 Lokalen används av 
fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter 

Mats Elgström Ståhl 
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19 sep 
2018 
14 nov 
2018 

Information 
Återkoppling 

Trygg hemgång mha hemtjänsten – hur 
funkar det utan kompetent personal 

 Brist på undersköterskor, Mats 
ska ta reda på mer 
Inga vårdskador inrapporterade 

Mats Elgström Ståhl 

19 sep 
2018 
14 nov 
2018 

Synpunkt 
Återkoppling 

Önskemål om inrättande av syn-och 
hörselinstruktör 

 Behovet  finns men inte 
pengarna 
Finns ett ombud på 
kommunens särskilda boenden, 
dock inte för dem som bor 
hemma 

Mats Elgström Ståhl 

19 sep 
2018 
27 feb 
2019 

Information Projektet Välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

 Fokus på Estrids gård 
Återrapport om aktiviteter som 
har gjorts 

Sofia Claesson, 
enhetschef hemtjänsten 
Emir Subasic, t.f. 
stabschef 

 


	Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet
	Protokollet är justerat.
	Protokollet justerades
	Förvaringsplats för

