
 
 

 
Kommunala pensionärsrådet 
MÖTESANTECKNINGAR 

2023-02-21 

 

Tid och plats: Tisdagen den 21 februari 2023 kl 09.30-10.15, Tilassalen, Knivsta kommunhus  

Närvarande:  
Matilda Hübinette (KNU), ordförande  
Thor Övrelid (M), vice ordförande 
Oscar Hahne (KD), socialnämndens ordförande  
Catrin Josephson, socialchef 
Mona Lagvik, områdeschef utförarsidan 
Elvy Norberg, PRO 
Lena Liljeblad, PRO 
Maj-Lis Askebro, SPF 
Karin Nordström-Sjörs, KFR (adjungerad) 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
Dagordningen godkänns. Mötesanteckningarna har varit utsända.  

2. Information om flytten Estrids/Wilhelms gård 
Mona Lagvik och Catrin Josephson informerar om bland annat den förändrade planlösningen 
på Estrids gård.  
De boende på Estrids gård flyttar tillbaka nästa vecka och planeringen motsvarar den som 
vid flytten ut från boendet. Flytten går i etapper till ungefär den 8–9 mars.  
Maj-Lis Askebro frågar om rådet kan få komma till Estrids gård på ett studiebesök. Förslaget 
är att det görs samtidigt som socialnämndens verksamhetsbesök 14 juni. Förvaltningen 
återkommer med information på rådets möte i april.  

3. Information om äldredagen 
Maj-Lis Askebro informerar. Äldredagen äger rum i samband med Hälsoveckan. Information 
återkommer på rådets möte i april.  

4. Information om skrivelse om hemtjänstindex 
Maj-Lis Askebro informerar om den skrivelse som pensionärsorganisationerna skickat till 
kommunen den 30 januari (SN-2023/1-5).  

5. Information om preventiv fallträning med judo 
Elvy Norberg informerar bland annat om den fallträning som skedde i judoklubbens regi 
innan pandemin. Hon föreslår att kommunen skulle anamma en nollvision för fallolyckor med 
syftet att dessa inte ska leda till svåra konsekvenser (vårdbehov eller i värsta fall dödsfall).  
Mona Lagvik berättar att under Hälsoveckan finns en programpunkt om balans och fall, och 
informerar om arbetssättet där arbetsterapeut och biståndshandläggare samarbetar i 
hembesök för att hjälpa individer få hjälp även att förebygga problem.  

Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 



 
 

 
   2 (2)  
 
6. Information om 55+-boendet 
Maj-Lis Askebro informerar. Första inflytten var i november. Det finns fortfarande några 
lediga lägenheter. Boendet är trivsamt och fungerar på det stora hela bra.  

7. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 
Elvy Norberg informerar om att PRO byter representanter efter årsmötet.  
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