
 
 

Kommunala pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
KPR 2021-04-27 
 

 

      §§ 15–29 

Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 
Tid och plats: Digitalt via Zoom, tisdagen den 27april 2021 kl 8.30–10.50 

 
 
------------------------------------------------  --------------------------------------------- 
Klas Bergström, ordförande  Lars Berglöf, justerare 
 
 
------------------------------------------------  
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 
 

 
Protokollet är justerat. 
Organ    Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdag    2021-04-27 
Protokollet justerades  2021-06-10 
Förvaringsplats för protokollet Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta 

Ledamöter: 
Klas Bergström (M)), ordförande  
Lennart Lundberg (KNU), vice ordförande 
Lars Berglöf, PRO 
Elvy Norberg, PRO, §§ 18--29 
Gerd Persson, SPF 
Maj Lis Askebro, SPF 
Övriga närvarande: 
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Catrin Josephson, socialchef  
Lisa Bouveng, områdeschef, utförare 
Susanne Ahlman, MAS, § 18 
Marini Adams, MAR, § 18 
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, § 22 
Ida Larsson, folkhälsosamordnare, § 23 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
Ingela Stern,  Funktionsrätt Knivsta, §§ 22–29 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, §§ 22–29 
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§ 15  
Dagordning och justering  
Dagordningen godkänns.  
Protokollet ska justeras av ordföranden samt Lars Bergström (PRO). 
 

§ 16  
Protokoll från föregående möte  
Ordföranden går igenom protokollet från föregående möte den 23 februari 2021 och 
protokollet läggs till handlingarna. Protokollet har varit utsänt. 
 

§ 17  
Inledande dialog om eventuella lokalanpassningar av Estrids och Vilhelms gård 
Catrin Josephson, socialchef, informerar.  
Lokalerna har stora gemensamhetsutrymmen och en del av de ytor som inte används i högre 
utsträckning föreslås göras om till lägenheter.Detta skulle ge fler plats på boendet.  
Socialnämnden ska på sammanträdet i maj ta ställning till ett förslag om att ingå en 
avsiktsförklaring med Rikshem angående finansieringen.  
 

§ 18  
Information om projekt om digital signering och projekt om träning på distans 
Susanne Ahlman, MAS, informerar. Det pågår ett projekt om att införa ett system för att 
personal som har behörigheten ska kunna hantera och signera dokument digitalt, t.ex. för 
medicinhantering.  
Marini Adams, MAR, informerar. Det pågår ett projekt för att prova och utvärdera 
gångrehabilitering på distans.   
 

§ 19  
Fråga om övergången till tillitsbaserad styrning 
Kerstin Eskhult, socialnämndens ordförande, informerar.  
På socialnämndens sammanträde bestämde nämnden att den vill att större fokus ska läggas 
på de som har hemtjänst och de som utför hemtjänst, så att dessa i dialog kan utföra vården. 
Förvaltningen ska återkomma till nämnden med ett förslag om hur det ska genomföras.  
Catrin Josephson, socialchef, informerar om de ekonomiska förutsättningarna.  
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§ 20  
Fråga om wifi-tillgången på kommunens äldreboenden 
Lisa Bouveng, områdeschef, informerar om wifi-tillgången på Estrids gård. Huvudregeln är 
att de enskilda boendena beställer egna abonnemang till sina lägenheter. Boende på 
korttidsboende har ibland på förfrågan fått tillgång till kommunens nätverk.  Det finns inget 
öppet nät.  
På Vilhelms gård finns det ett öppet nät som alla har tillgång till.  
Förvaltningen ska undersöka varför det är skillnad och om det går att göra någonting åt.  

 

§ 21  
Information om programmet för Äldredagen 
Gerd Persson (SPF) informerar om planerna för programmet och temat ”Ensamhet”, samt 
vilka organisationer föreningarna tänkt kan vara värdefulla att koppla till programmet.  
Datum bestäms preliminärt till 18 oktober.  
 

Mötestid tillsammants med Rådet för funktionshindersfrågor från klockan 9.25. 
 

§ 22  
Information om arbetet med ”Effektiv och nära vård” 
Ida Sarapik, närvårdsstrateg,  informerar om de pågående projekten.  
 

§ 23  
Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet – återkoppling efter remiss 
Ida Larsson, folkhälsosamordnare, informerar. Förslaget till policy har varit utsänt på remiss 
till rådsmedlemmarna under mars.  
Bakgrunden tilll policyn är ett uppdrag att se över flera äldre styrdokument. Uppdraget var att 
se om dessa kunde samlas i ett policydokument och vara i linje med Agenda 2030. 
Förslaget innebär att policyn för jämlik hälsa och social hållbarhet ersätter styrdokumenten 
folkhälsopolicy, policy för full delaktighet, drogpolitiskt program och policn för integration och 
social sammanhållning. 
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§ 24  
Fråga om åtgärder mot psykisk ohälsa efter Covid 19-pandemin 
Catrin Josephson och Lisa Bouveng informerar. Förvaltningen är medveten om att det kan 
finnas problem och ett behov av råd och stöd och diskuterar åtgärder.  
 

§ 25  
Fråga om utveckling av kommunens krishantering efter Covid 19-pandemin 
Enheten för säkerhet och beredskap meddelar via kommunsekreteraren att den kan 
återkomma med mer information om detta efter pandemin.  
Catrin Josephson, socialchef, informerar om hur förvaltningen jobbat i stabsgrupp under 
pandemin.  
 

§ 26  
Fråga om kommunens arbete mot bedrägerier riktade mot äldre och funktionsnedsatta 
Lisa Bouveng informerar om hur kommunen arbetar med säkerheten i hemtjänsten. Det finns 
ingen aktiv insats riktad mot allmänheten om det gäller bedrägerier via telefon t.ex. 
Föreningarna uttrycker önskemål om sådana aktiviteter.  
 

§ 27  
Genomgång av balanslista/ärendelista 
Ärendelistan gås igenom och uppdateras.  
 

§ 28  
Övriga frågor 
Leif Wall från Funktionsrätt Knivsta väcker följande frågor:  

- Digitaliseringsstrategin: Om denna har koppling till digitalt utanförskap borde den 
arbetsgrupp som bildats av Funktionsrätt Knivsta, PRO och SPF ha getts möjlighet 
att komma med synpunkter. 

- Planer för nya naturreservat: Funktionsrätt Knivsta borde ha getts möjlighet att 
komma med synpunkter.  

- Varumärkesplattform: Föreningen undrar vad detta är och om inte 
pensionärsorganisationerna borde fått vara delaktiga i utvecklingen.  

- Rådens delaktighet i planprocesser m.m.: Funktionsrätt Knivsta efterlyser en framtida 
diskussion om hur föreningen kan bli mer aktiva i planprocesser och andra frågor 
som berör funktionsnedsatta, genom t.ex. särskilda möten eller workshops. 
Föreningen menar att råden mest används för att delge beslut eller informera, och 
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önskar en utveckling där föreningarna kan bidra med sin kompetens innan beslut 
fattas i kommunen.  

 

§ 29  
På gång i föreningarna 
Gerd Persson (SPF) informerar om bl.a. årsmötesplanerna.  
Elvy Norberg (PRO) informerar om bl.a. städdagar på Ängby park.  
Leif Wall (Funktionsrätt Knivsta)  informerar om årsmötesplanerna. 
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