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Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 

Tid: Tisdagen den 23 november 2021 kl. 8.30–9.45 

Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta kommun 

Närvarande:  
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd  
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Elvy Norberg, PRO 
Maj Lis Askebro, SPF 
Gerd Persson, SPF 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef  
Mona Lagvik, projektledare (punkt 8) 
Catrin Josephson, socialchef 
 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  

Mötesanteckningarna läggs till handlingarna.  

Frågor från föreningarna 

2. Fråga om konsekvenser av nästa års budget för hemtjänst, vårdboenden och 
avgifter  

Kerstin Eskhult (C) informerar. Inga avgiftshöjningar planeras. Catrin Josephson påminner 
om att avgifterna ofta är kopplade till prisbasbeloppet och automatiskt räknas upp varje år, 
vilket inte är detsamma som beslutade avgiftshöjningar.  

3. Fråga om utvärdering av nattövervakning med kamera  

Lisa Bouveng informerar. Förvaltningen har inte hört något missnöje med kameratjänsten 
från de som använt den, men har inte gjort en regelrätt utvärdering.  

4. Fråga om avvikelser inom vård och omsorg av äldre samt åtgärder 

Lisa Bouveng informerar om avvikelsehanteringen.  

Rapporteringen handlar dels om ren felrapportering, men på en övergripande nivå lyfter man 
rapporteringen för att fånga upp systematiska fel. Dessa kan vara t.ex. uteblivna insatser, 
felaktig medicinering samt hot och våld. Lex Sarah-anmälningarna är en del av detta 
systematiska kvalitetsarbete. Kerstin Eskhult (C) informerar om rapporteringen 
socialnämnden får.  

Pensionärsorganisationerna vill gärna få rapporteringen till KPR. Vård- och omsorgskontoret 
ska se om det går att få en sådan rutin. Marja Hedin informerar att hanteringen kommer att 
finnas i nämndens verksamhetsberättelse, tillsammans med en rapport om 
klagomålshanteringen.  
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5. Fråga om lägerverksamhet för äldre  

I andra delar av landet finns lägerverksamhet för äldre/seniorer. Aktiviteten är en del i arbetet 
för att motverka ensamhet bland äldre. Pensionärsorganisationerna har diskuterat om Eda 
lägergård kunde användas för dagsaktiviteter med tema hälsa, aktivitet eller liknande. 
Sommaren kan vara en ensam tid för en del äldre.  

Kerstin Eskhult (C) säger att det inte finns medel avsatta nästa år men att det inte vore 
omöjligt att planera sådana dagläger i samarbete med Lyckträffen.  

Marja Hedin informerar om att Noors slott har en liknande verksamhet sommaren 2022.  

Dialog och samrådsärenden 

6. Pågående förstudie kring eventuell förtätning  

Catrin Josephson informerar. Handlingarna i ärendet kommer att skickas till KPR samtidigt 
som de skickas till socialnämndens möte 16 december. Nämnden måste få synpunkter på 
handlingarna senast dagen innan mötet.  

Socialnämnden beslutade om förstudien den 15 juni. Orsaken till förstudien är 
äldreomsorgens ökande behov. Redan idag köps ett antal platser utanför kommunen. 
Önskan är att om äldreboende beviljas ska det verkställas inom kommunen.  Studien har 
visat att de gemensamma ytor som enligt planen ska byggas om till nya lägenheter nyttjas 
mycket litet. De lägenheter som finns ska inte blir mindre och deras hyror ska inte påverkas. 
De nya lägenheterna ska bli lika stora. 14 nya lägenheter planeras, 8 på Estrids gård och 6 
på Vilhelms gård.  

I planeringen av ombyggnaden har vård- och omsorgskontorets centrala förvaltning, chefer 
på Estrids gård och Vilhelms gård, skyddsombud och Rikshems personal samarbetat. 
Tyngdpunkten har varit bibehållen funktionalitet av de gemensamhetsytor som finns, så att 
de inte ska upplevas som trånga av de boende efter ombyggnaden och så att det fortfarande 
ska vara smidigt att jobba. Ett parallellt spår har varit evakueringen av de boende. Det har 
funnits två alternativ: Delvis kvarboende eller full evakuering. Rikshem har kunnat ge inspel 
från tidigare projekt och det har framkommit att delvis kvarboende varit mest använt som 
alternativ, men här finns möjlighet till full evakuering. Förvaltningen har säkrat Villa Ängby, ett 
välutrustat äldreboende som står tomt, som evakueringsboende med andrahandshyresavtal 
om socialnämnden fattar ett sådant beslut. Ordinarie personalgrupp ska följa med, och man 
ska i första hand bo med nuvarande grannar.  

En del tid har lagts på att utreda de förändrade hyresvillkoren gentemot Rikshem. Förslaget 
innebär en förlängd hyresperiod med Rikshem. Kommunstyrelsen tecknar hyresavtalet och 
det beräknas bli i januari. 

Kerstin Eskhult (C) berättar att information delgetts socialnämnden kontinuerligt. Fokus ligger 
nu på kommunikation så att oro inte sprids i onödan. Utan den evakueringslokal som finns 
hade planerna svårligen kunnat genomföras.  
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Informationsärenden 

7. Äldredagen – Programförslag m.m. 

Gerd Persson informerar om det planerade programmet. Rådet beslutar att datum för 
äldredagen blir den 30 mars. Temat blir den ofrivilliga ensamheten och hur den bryts.   

8. Information om kommande projekt med teamsamverkan mellan 
biståndshandläggare och arbetsterapeut   

Mona Lagvik, projektledare, informerar. Effekten av projektet ska vara att arbetsterapeuten 
involveras tidigare, innan biståndshandläggarens beslut, för ett mer korrekt beslut om antal 
timmar och bättre utfall för brukaren. Man ska bestämma i förväg vilka brukare som ska 
involveras och projektet ska gradvis kunna utökas. En del kontakter bör kunna ske digitalt.  

Mona kommer gärna och informerar senare när projektet är igång.  

9. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 

Inga frågor väcks.  

 


