
 
 

 
 

Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 
Tid: Tisdagen den 22 februari 2022 kl. 8.30–9.15 
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 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Catrin Josephson, socialchef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
Maj-Lis Askebro frågar var föreningens synpunkter på flytten är, eftersom de inte finns i 
mötesanteckningarna. Catrin Josephson informerar om att inga synpunkter lämnades på 
KPR:s sammanträde, utan skickades till socialnämnden senare och är diarieförda där.  
Dagordningen godkänns och mötesanteckningarna läggs till handlingarna.  
2. Frågor från föreningarna 
Inga frågor är anmälda.  
3. Krav på vaccinationsbevis inom äldreomsorgen m.m. 
Pensionärsorganisationerna vill föra dialog med kommunen om krav på vaccinationsbevis i 
äldreomsorgen. Elvy Norberg informerar. Ordföranden informerar om att det i nuläget inte 
går att kräva vaccinationsbevis. Kerstin Eskhult (C) berättar att diskussionen förts i 
socialnämnden också. I nuläget, utan restriktioner, kan frågan ses i ett annat ljus, men utreds 
nu av förvaltningen på nämndens uppdrag.   
4. Senareläggning av Äldredagen  
Äldredagen var planerad till 30 mars men flyttas till hösten. Under våren vill organisationerna 
planera en lägerdag på Eda för äldre istället.  
5. Information om nuläget i ombyggnaden av Estrids och Vilhelms gård 
Catrin Josephson informerar. Den första planerade flytten är Vilhelms gård, i slutet på mars.   
SPF har fått synpunkter som handlar om att de anhöriga inte anser sig vara informerade och 
att det finns mycket oro bland dem. Föreningen vill lyfta att processen fungerat bättre om det 
de anhörigas delaktighet varit säkerställd. De hade då kunnat medverka i att  berätta och 
svara på frågor om processen. Från PRO kommenteras att det är positivt att det går att flytta 
till ett annat boende så att brukare inte behövde bo kvar under ombyggnationen. Kerstin 
Eskhult (C) informerar om det informationsmöte som socialnämnden hållit inför flytten.  
  



 
 

 
 
6. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 
Inga nya frågor väcks. Ärendelistan är uppdaterad.  
 
 
 
 
Klas Bergström, ordförande Siobhán Górny, sekreterare 
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