2019-10-24

Till Knivsta kommun

Ansökan om ekonomiska medel för genomförd

Äldredag i Knivsta tisdag den 15 oktober 2019 i Tilassalen
Tema: Digitalt utanförskap eller tillgänglighet
Syftet med dagen var att kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder
tillsammans med Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna samt Funktionsrätt
Knivsta presenterar om digitalt utanförskap och vad som händer digitalt inom
Äldreomsorgen. Programmet erbjöd också en föreläsning om Digitalt utanförskap.
Vi söker därför ekonomiska medel, enligt nedan, för det genomförda programmet.

Kostnader för dagen: Föreningarna
Föreläsare, Leif Wall, Funktionsrätt i Knivsta
Annons i Knivsta Nytt, vecka 41

0 kr
2275 kr

50 ex av rapporten Digitalt utanförskap
Summa

579 kr
2854 Kronor

Program bifogas!
Med förhoppning om positiv behandling

Sören Hill

Gerd Persson

ordf. PRO Knivsta

ordf. SPF Seniorerna Knivstaorten

Dessutom finns kostnader för Kommunen
Hyra av Tilassalen
Annons i Knivsabyggden vecka 41
Medverkande från Hemtjänsten Johan Nyström och från Estrids gård Ferial Sanati

Uppdaterad 2019-10-31

Pågående ärenden KPR och RFH 2018-2019
Datum

Ärenden där man fått kontakt med rätt förvaltning, kan
räknas som avslutade i råden. De ärenden där resultatet
ska återrapporteras till råden kan stå kvar i listan för
pågående ärenden.

ÄRENDE

ÅTGÄRD

ANSVARIG

Diskussion
Diskussion av synpunkter

Genomgång av instruktioner RFH

RFH

27 nov 2019
22 maj 2019

Diskussion
Diskussion av synpunkter

Genomgång av instruktioner RFH

25 nov 2019

Diskussion

Utbildning för rådens medlemmar

Instruktionerna mejlas ut så
alla kan komma med
synpunkter inför nästa möte
Instruktionerna mejlas ut så
alla kan komma med
synpunkter inför nästa möte
Se över befintliga utbildningar i
kommunen och bjuda in
rådsmedlemmar om möjligt
Rådsmedlemmar kan närvara
på utbildningstillfällen som
Socialnämnden har

ÅTGÄRD

ANSVARIG

27 feb 2019
22 maj 2019
25 sep 2019

Diskussion
Diskussion av förslag
Information om program

27 feb 2019
22 maj 2019

Äldredagen 2019

PRO, SPF och Funktionsrätt
Knivsta ska ses utanför rådet
och planera dagen. Ett förslag
ska tas upp på nästa möte.

PRO, SPF och
Funktionsrätt Knivsta

KPR
?

Avslutade ärenden KPR och RFH 2018-2019
Datum
25 nov
2019

Digitalt utanförskap

ÄRENDE

Önskemål om att starta arbetsgrupp
med representant från kommun

I dagsläget kan inte kommunen
delta. Föreningarna börjar
diskutera frågan på egen hand

Funktionsrätt Knivsta
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Uppdaterad 2019-10-31

25 nov
2019

Information

Kommunens nya webbsida

14 nov
2018
27 nov
2018
22 maj
2019

Fråga
Fråga
Återkoppling och följdfråga

Vem är ansvarig för tömning av
utedasset vid boulebanorna?

14 nov
2018

Synpunkter

14 nov
2018
22 maj
2019
27 feb
2019
7 maj 2019

Information
Återkoppling

Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby
hagar. Vägen från parkeringen är inte
tillgänglighetsanpassad.
Visning av CIK

Information
E-post

Kommunens program för kultur och
fritid

29 nov
2017

Synpunkt
Återkoppling
Återkoppling

Offentligt bad för personer med
funktionsnedsättning behövs

med Leif Wall som
sammankallande.
Alla uppmanas svara på
användarundersökningarna
som kommer upp när man går
in på webbsidan.
Det är inte kommunens ansvar
att tömma latrintunnan men
Ann-Catrin ska kontakta
fritidschefen om det
Linnéa ska be Ann-Catrin om
återkoppling (det visade sig
vara fritidschefen som nu har
ansvaret för frågan)
Avtal med Fritid- och
kulturkontoret klart men PRO
vill ändra antalet tömningar
Park- och naturenheten ska se
om de kan göra något åt vägen
Föreningarna ska kontakta
Carina Nordlander för en
visning
Visning inbokad
PRO och SPF önskar lämna
synpunkter på programmet
Plan och program skickas ut.
Antagna men kan revideras i
efterhand. Synpunkter
välkomnas.
Anpassning med i budget 2018,
referensgruppen kan vara med
och diskutera

Hanne Natt och Dag

Ann-Catrin Thor
Carina Nordlander,
fritidschef
Magnus Engström Kalm

Ann-Catrin Thor
Funktionsrätt, PRO och
SPF
Lena Malmborg, Fritidsoch kultursamordnare

Carina Nordlander,
fritidschef
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Uppdaterad 2019-10-31
19 sep
2018
14 nov
2018
28 feb
2018
23 maj
2018
19 sep
2018
28 feb
2018

Önskemål att info om
tillgänglighetsåtgärder sprids i
Knivstabygden

Ramp finns på Särstabadet
Badstol ska komma sommar
2019

Josefin Edling,
parkansvarig

Diskussion
Diskussion
Återrapport

Äldredag 2018

Pensionärsföreningarna ska ta
fram ett program
Datum bestäms, innehåll
diskuteras
Info om föreläsare

PRO och SPF

Synpunkter

Digitalt utbud på äldreboendena

Mats Elgström Ståhl
Emir Subasic

23 maj
2018
19 sep
2018
27 feb
2019
25 sep
2019

Information
Återrapport
Återrapport
Svar på följdfrågor

Upphandling av drift Vilhelms gård

Extra routrar är uppsatta och
surfplattor har köpts in,
kommunen betalar bara för de
allmänna utrymmena
Utökning av trådlöst nätverk på
Estrids gård är en aktivitet i
projektet Digitalisering i
äldrevården
Upphandling ska vara klar
190630, rådet önskar vara
delaktiga
Info om hur upphandlingen går
till, rådet beklagar att man inte
får vara delaktig
Vardaga ska ta över, möten har
hållts och fler ska hållas

23 maj
2018
19 sep
2018

Synpunkt
Återkoppling

Kommunens rehabilliteringslokal borde
få hyras av organisationer och
privatpersoner

Lokalen används av
fysioterapeuter och
arbetsterapeuter

Mats Elgström Ståhl

Fredrik Söderlind,
upphandlingssamordnare
Mats Engström Ståhl
Marja Hedin
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19 sep
2018
14 nov
2018
19 sep
2018
14 nov
2018

Information
Återkoppling

Trygg hemgång mha hemtjänsten – hur
funkar det utan kompetent personal

Brist på undersköterskor, Mats Mats Elgström Ståhl
ska ta reda på mer
Inga vårdskador inrapporterade

Synpunkt
Återkoppling

Önskemål om inrättande av syn-och
hörselinstruktör

19 sep
2018
27 feb
2019

Information

Projektet Välfärdsteknik inom
äldreomsorgen

Behovet finns men inte
pengarna
Finns ett ombud på
kommunens särskilda boenden,
dock inte för dem som bor
hemma
Fokus på Estrids gård
Återrapport om aktiviteter som
har gjorts

Mats Elgström Ståhl

Sofia Claesson,
enhetschef hemtjänsten
Emir Subasic, t.f.
stabschef
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