
 
 

 

 

Mötesanteckningar från gemensamt sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) 

Tid: Tisdagen den 22 februari 2022 kl. 10.00–11.55 

Plats: Sal Glasäpplet, CIK, Knivsta kommun 

Närvarande:  

Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, närvarande p 1–del av p 10. 
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande, närvarande p 1–del av p 10. 
Elvy Norberg, PRO, närvarande p 1–del av p 10. 
Gerd Persson, SPF 
Maj Lis Askebro, SPF 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta 
Karin Nordström-Sjörs, Funktionsrätt Knivsta 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef 
Markus Sjölén-Gustafsson, allmänutredare, närvarande p 2 
Charlotta Brandin, säkerhetschef, närvarande p 5 
Elin Hedström, planhandläggare, närvarande p 3 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, närvarande p 6 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  

Dagordningen godkänns och tidigare mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

Frågor från föreningarna 

2. Fråga om planering för mottagande av ukrainska flyktingar  

Markus Sjölén-Gustafsson informerar. I nuläget är Migrationsverket ansvarigt för 
mottagande, boende och bistånd. Kommunerna har formellt ett ganska litet ansvar som 
framför allt rör ensamkommande barn samt skolgång i allmänhet. De lagändringar som 
planeras kommer att innebära ett större ansvar för kommuner, vilket kommunen förbereder 
sig för.  

Dialog- och samrådsärenden 

3. Kommunens planprocess  

Elin Hedström informerar om planprocessen och svarar på frågor från rådens ledamöter. 

Planenheten har stående möten med t.e.x. polis och räddningstjänst där man går igenom 
projekt och har en dialog kring eventuella problem i utformningen av planer. Liknande möten 
kunde man ha med pensionärsorganisationerna och Funktionsrätt Knivsta en till två gånger 
per år. Alternativt kunde det finnas en stående punkt på rådens sammanträden.  

Frågan förs upp på ärendelistan.  
  



 
 

 

 
 

4. Översyn av avgifter  

Marja Hedin informerar. Socialnämnden ska anta nya riktlinjer som ska vara ett stöd för 
avgiftshandläggare och beskriva debiteringsbara avgifter i kommunen samt vad som gäller 
vid beräkning och fakturering. Planen är att i framtiden ska bara avgiftshandläggare hantera 
avgifter. Föreningarna kommer att få de handlingar som skickas till socialnämnden i ett mejl 
för påseende.  

Informationsärenden 

5. Information från enheten för säkerhet och beredskap  

Charlotta Brandin informerar om hur enheten arbetar, dess ansvar och den information som 
finns på hemsidan.  

Catrin Josephson och Lisa Bouveng informerar om vilken sorts utrymningsplaner som finns 
på LSS-boende. 

 

6. Information om kommunens ekonomi  

Dan-Erik Pettersson informerar om kommunens ekonomi och orsakerna till det överskott 
kommunen visar.  

Överskottet gör att nämnderna kan få en höjd ram med drygt 3 procent. Kommunen når ett 
överskottsmål på 16 miljoner. Inflationen innebär att år 2023 blir utmanande.  

Prioriteringar i inriktningsbudgeten för 2023 är bl.a. attraktiv arbetsgivare, stärkt stöd till 
kärnverksamhet , trygghetssatsningar och utredningar för infrastruktur.  

7. Information från arbetsgruppen mot digitalt utanförskap 

Leif Wall informerar. På grund av pandemin är gruppen vilande.  

8. Information från FINA-projektet 

Leif Wall informerar. FINA betyder Folkhälsa i natur för alla. Den 12 april genomfördes en 
tillgänglighetsvandring i Gredelby hagar. Eva Arnebo från Upplandsstiftelsen kommer gärna 
till rådens septembermöte och informerar. Frågan förs in på ärendelistan. 

9. Genomgång av balanslista/ärendelista 

Frågor från dagens möte ska föras in på listan.  

10. På gång i föreningarna 

Elvy Norberg, PRO, informerar. Danserna på Ängby park är uppbokade. Föreningen har gjort 
en broschyr om årets aktiviteter.  

Gerd Persson, SPF, informerar. Föreningen har arbetat med SKR:s förslag för att stärka 
pensionärsråden.  

Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, informerar. Hörselmötet på Lyckträffen blev lyckat, men det 
noterades att lokalens hörslinga inte fungerar. Hörslingan i CIK:s lokal fungerar inte heller. 
Föreningen föreslår att en mobil slinga köps in till CIK. Frågan förs in på ärendelistan och 



 
 

 

 
råden får en återkoppling från förvaltningen när problemen med slingorna är lösta och de 
fungerar som de ska. 

Karin Nordström-Sjörs informerar från tankesmedja om friluftsliv.  
 

11. Övriga frågor eller frågor som väcks till kommande möten 

En fråga om dåligt markerade övergångsställen tas med i ärendelistan.  
 

 

 

 

Klas Bergström, ordförande Siobhán Górny, sekreterare 


