
 
 

 

 

Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 

Tid: Tisdagen den 19 april 2022 kl. 8.30–9.30 

Plats: Sal Glasäpplet, CIK, Knivsta kommun 

Närvarande:  

Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd  
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Elvy Norberg, PRO 
Gerd Persson, SPF 
Maj Lis Askebro, SPF 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 

 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  

Dagordningen godkänns och mötesanteckningarna läggs till handlingarna.  

Angående frågan om parkbänkar har föreningarna haft kontakt med Ann-Catrin Thor på 
park- och naturenheten om sitt förslag på var bänkar kan ställas ut. En del vägar i förslaget 
tillhörde inte kommunen och kunde därför inte komma i fråga för åtgärder, men i övrigt 
kommer en del av förslaget att kunna bli verklighet.  

Dialog och samrådsärenden 

2. Anslag till information om effektiv och nära vård (ärende från föreningarna) 

Den 12 maj ska föreningarna i samarbete med Regionen ha en information om effektiv och 
nära vård. Det kommer att innebära kostnader för lokalhyra och annonsering på 4500-5000 
kr. Föreningarna frågar om kommunen kan bidra till kostnaderna.  

Catrin Josephson och Kerstin Eskhult framför att frågan är viktig och kommunen gärna kan 
vara med och informera.  

3. Sommarplanering för ensamma äldre som har svårt att komma ut (ärende från 

föreningarna) 

Lyckträffen, SPF och PRO har haft möten och planerar bussutflykter till Eda lägergård den 
20/6 och 23/8. Programmet är ännu inte helt bestämt. 

Informationsärenden 

4. Information om nuläget i ombyggnaden av Estrids och Vilhelms gård 

Catrin Josephson och Kerstin Eskhult informerar. Flytten har gått bra och de boende verkar 
må bra. I slutet av augusti går flytten tillbaka.  

  



 
 

 

 
5. Kriterier för särskilt boende 

Elvy Norberg frågar om ensamhet är ett kriterium för särskilt boende. Kerstin Eskhult svarar 
att det är en sammanlagd bedömning där ensamhet är en del av den men inte det enda som 
avgör.  

 

6. Statistik fallolyckor inom äldreomsorgen 

Lisa Bouveng informerar. Socialnämnden får statistik om fallolyckor inom nämndens 
verksamheter. När det gäller fallstatistik för den äldre befolkningen i Knivsta i allmänhet finns 
ett mått i Kolada om hur stor andel av den äldre befolkningen som behöver vårdas i 
slutenvården på grund av fallolyckor. Där visas något fler sådana fallolyckor än snittet 
nationellt. Kommunen har tillsammans med regionen som mål att arbeta med att förbättra 
denna siffra. Inom äldrevården registreras fallolyckor som avvikelser och hanteras enligt den 
rutinen. Vården vill förebygga fallolyckor genom riskbedömningar och information.  

7. Information om tolkcentralen i Uppsala 

Elvy Norberg berättar om möjligheten att få t.ex. sammanträden transkriberade genom 
tolkcentralens tjänst.   

8. Information om anhöriggrupper 

Elvy Norberg berättar att det på andra håll i länet förekommer att anhöriga till äldre på 
särskilt boende skapat anhöriggrupper som fungerar som informationsförmedlare mellan 
anhöriga och kommunen. Lisa Bouveng bekräftar att sådana grupper saknas i Knivsta.  

9. Information om äldredagen 

Gerd Persson informerar. Eftersom föreningen arbetat med bussutflykterna till Eda har ingen 
vidare planering skett.  

10. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 

Gerd Persson frågar om projektet ”Nollvision för undernäring hos äldre”, ett Vinnova-projekt 
2019-2023. Syftet är att 2030 ska äldre i Sverige inte vara undernärda. Frågan förs upp på 
ärendelistan.  

 

 

 

Klas Bergström, ordförande Siobhán Górny, sekreterare 

 


