
 
 

 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala funktionsrättsrådet 
MÖTESANTECKNINGAR 

2022-09-20 

 

Tid: Tisdagen den 20 september 2022 kl. 9.55–10.20 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Närvarande 
Göran Nilsson (M), ordförande  
Matilda Hübinette (KNU)  
Kerstin Eskhult (C) 
Elvy Norberg, PRO 
Gerd Persson, SPF 
Maj-Lis Askebro,SPF 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta 
Catrin Josephson, socialchef 
Mona Lagvik områdeschef utförare vård- och omsorgskontoret  
Siobhán Górny, kommunsekreterare  

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
Till dagens möte skulle Eva Arnebo från Upplandsstiftelsen bjudits in. Informationen förs 
istället in på ärendelistan till novembers sammanträde.  

2. Frågor från föreningarna 
Inga frågor har inkommit.  

Dialog- och samrådsärenden 
Inga ärenden finns.  

Informationsärenden 

1. Information från arbetsgruppen mot digitalt utanförskap 
Ingela Stern och Gerd Persson informerar. Gruppen har träffats en gång innan pandemin. 
Under pandemin har den inte haft möten. Förhoppningen är att kunna träffas under hösten. 
Göran Persson skickar med att om gruppen ska ha ett möte är det bra om kommunen 
informeras så att en företrädare från kommunen kan delta om det är möjligt.   

2. På gång i föreningarna 
PRO: Elvy Norberg informerar. Föreningen restaurerar scengolvet i Ängby park. Man 
genomför andra aktiviteter som linedance, kortspel, regelbundna möten m.m.  
SPF: Gerd Persson informerar. Föreningen har månadsmöten samt genomför bouleträffar, 
promenadmöten m.m. Deras vincirkel ska åka till Tyskland och Frankrike på 10 dagars 
vinresa.  

3. Genomgång av balanslista/ärendelista 
Listan gås igenom. 
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4. Övriga frågor eller frågor som väcks till kommande möten 
Ingela frågar om släckt utomhusbelysning vid Thunmansskolan.  
Ordföranden lyfter vikten av att felanmäla problem i kommunens utemiljö för snabb åtgärd.   
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