
 
 

 

Kommunala pensionsärsrådet 
MÖTESANTECKNINGAR 

2022-09-20 

 

 

 

Tid: Tisdagen den 20 september 2022 kl. 8.30–9:30 

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 
Catrin Josephson, socialchef 
Mona Lagvik områdeschef utförare vård- och omsorgskontoret  
Siobhán Górny, kommunsekreterare  

 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  

De närvarande gör en presentationsrunda. I övrigt finns inga synpunkter på dagordningen. 

2. Frågor från föreningarna 

Punkten utgår.  

Dialog och samrådsärenden 

3. ”Nollvision för undernäring hos äldre”, Vinnova-projekt 2019-2023 

Gerd Persson förtydligar sin fråga från förra sammanträdet. Önskemålet var att få 
information om undernäring inom äldrevården. Är det ett problem i kommunen och hur 
arbetar kommunen med detta? 

Catrin Josephson informerar. På äldreboenden mår äldre ofta bra och får i sig den näring de 
behöver, jämfört med om man bor ensam hemma. 

Kommunen är inte med i Vinnova-projektet, men det kommer att ge upphov till ett nätverk 
som kommunen säkert kan dra nytta av.  

Informationsärenden 

4. Sommaren i hemtjänsten och på särskilt boende 

Mona Lagvik informerar. Sommaren har varit lugn. Det har funnits gott om vikarier så 
verksamheten har hanterat sjukdomar inom personalen väl. Tre boende insjuknade i Covid-
19, men ingen smittspridning i övrigt ägde rum och alla tillfrisknade. Det finns fortfarande 
krav på munskydd i verksamheterna.  

Mona informerar också om den kylanläggning som finns på äldreboendena.  

Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 

pensionärsrådet (KPR) 
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5. Äldredagen 

Gerd Persson informerar om att äldredagen på hösten är inställd.  

6. Förhyrning av CIK-boden 

Gerd Persson informerar. CIK-boden kallas det före detta planeringskontor som fanns när 
området var en byggarbetsplats. PRO och SPF har hyrt boden tillsammans sedan 1 augusti. 
Kvällstid och helger är det kommunen som har boden för verksamhet.  

7. Resor för ensamma pensionärer 

I november förra året lyftes i KPR en fråga om kommunen kunde stötta ensamma äldre som 
sitter hemma hela sommaren. Kommunen informerade då att det inte fanns budget för någon 
extra verksamhet i år. SPF sökte medel från Socialstyrelsen för att genomföra en aktivitet för 
den här gruppen äldre. Genom dessa medel och ett samarbete med kommunen 
genomfördes ett program vid två tillfällen under sommaren.  

Utvärderingen visar att de flesta fått information om resan genom Lyckträffen. Majoriteten var 
nöjda med bussresan, programmet och maten, medan det kom mer blandade svar om hur 
bra det var att vara på just Eda lägergård. De flesta skulle kunna tänka sig följa med på en 
liknande resa igen. Många har också sagt att de hittat någon ny att prata med. Slutsatsen är 
att det var ett lyckat evenemang.  

8. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 

Elvy Norberg informerar om danserna på Ängby park, som dragit 2400 besökare.  

 


