
 
 

 
 

Mötesanteckningar från gemensamt sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) 
Tid: Tisdagen den 22 februari 2022 kl. 9.45-10.50 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta kommun 
Närvarande:  
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd  
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Elvy Norberg, PRO 
Lena Liljeblad, PRO 
Maj Lis Askebro, SPF 
Per Hallgren, SPF (fram till kl 10.00, punkt 8) 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Catrin Josephson, socialchef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 

1. Mötesanteckningar från föregående möte 
Elvy Norberg berättar att Äldredagen 2022 skjuts upp till hösten.  
Dagordningen godkänns och mötesanteckningarna läggs till handlingarna.  
 
Frågor från föreningarna 

1. Parkbänkar – inventering  
Se mötesanteckningar från februari 2021. 
Ingela Stern berättar att man upplever att det saknas parkbänkar i vissa områden. 
Ordföranden informerar om att det bästa är att skicka in synpunkter skriftligt till 
knivsta@knivsta.se så kommer de snabbt till samhällsbyggnadskontoret.  

2. Syn- och hörselombud i Knivsta 
Catrin Josephson informerar. Vård- och omsorgskontoret har ett syn- och hörselombud på 
respektive äldreboende samt inom hemtjänsten. Det finns för närvarande inget politiskt 
uppdrag om syn- och hörselinstruktörer i kommunal regi. Ombudens utbildning köps för 
närvarande in från externa utbildare. Huvudregeln är att det är regionen som äger syn- och 
hörselcentralen och ska sköta information och hjälp till enskilda, men detta är en del av 
glidningen mellan regionalt och kommunalt ansvar. Det finns kommuner som valt att inrätta 
egna syn- och hörselinstruktörer till invånarna. Kommunen har bett regionen att vidareutbilda 
personal, enligt det uppdrag som ligger på regionen. 
Funktionsrätt Knivsta önskar en åtskillnad på vård, som är regionens ansvar, och menar att 
skötsel och praktisk hjälp kring utrustning o. dyl. kan vara kommunens ansvar. Ombuden på 
äldreboendena kan inte hjälpa alla i kommunen som har svårigheter. Områdeschef Lisa 
Bouveng konstaterar att viss kunskap behövs inom verksamheterna. 
Kerstin Eskhult säger att hon tar med sig frågan.  
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3. Bygga för äldre 
Leif informerar om Swedbanks undersökning om hur äldre vill bo.  
Ordföranden berättar att det finns möjlighet för företag att bygga låga markboenden om de 
vill och beställer det detaljplanearbetet. 

4. Hörselslingor i Knivsta 
Kommunsekreteraren skickar ut en lista över kommunens hörselslingor till råden.  

5. Dialog- och samrådsärenden 
Inga ärenden har anmälts.  

6. Information om Funktionsrätt Knivstas och Hörselskadades riksförbunds möte 
om hörselproblem på Lyckträffen 3 mars  

Leif Wall informerar om mötet, som kommer att handla om hur det är att vara hörselskadad i 
samhället. Information kommer att ges om bl.a. olika tekniska hjälpmedel.  

7. Information om pandemisituationen inom vård- och omsorgsverksamheterna  
Catrin Josephson informerar. Det finns just nu inga smittade i verksamheterna.  
Lisa Bouveng berättar om arbetet inom äldreomsorgen sedan restriktionerna släppts.  
Kerstin Eskhult berättar om att det på Estrids gård gjorts en uppföljning av basala 
hygienrutiner och att boendet fått omdömet 100% efterlevnad.  

8. Genomgång av balanslista/ärendelista 
Listan gås igenom.  
Plankontoret bjuds in till den gemensamma delen av nästa sammanträde för att prata om 
Funktionsrätt Knivstas och pensionärsorganisationernas delaktighet i planprocessen.  

9. På gång i föreningarna 
Från SPF: Föreningen har startat upp sina studiecirklar och har haft ett gemensamt möte 
med PRO om lokalen vid boulebanan. 
Från PRO: Bingon är flyttad till Högåsskolans lokaler. Föreningen har årsmöte i början av 
mars och planerar för bl.a. studiecirklar och evenemang på Ängby park till sommaren.  
Från Funktionsrätt Knivsta: Föreningen har haft årsmöte och valt in två nya ledamöter i 
styrelsen, Sten Arnekrans och Lena Norström. Förhoppningsvis kan föreningens vakanta 
plats i KFR snart fyllas.  

10. Övriga frågor eller frågor som väcks till kommande möten 
Leif Wall kontaktar Upplandsstiftelsen och organiserar en träff kring FINA-projektet å rådens 
vägnar.    
Arbetsgruppen om digitalt utanförskap har varit vilande. Frågan läggs på ärendelistan som 
uppföljning/rapport kommande möte.  
 
 
 
 
Klas Bergström, ordförande Siobhán Górny, sekreterare 
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