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Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) 
Datum: Tisdagen den 22 september 2021 kl. 9.20–10.00 
Plats: Distansmöte via Zoom 

Närvarande ledamöter:  
Klas Bergström (M) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Lena Liljeblad PRO 
Gerd Persson SPF 
Maj Lis Askebro 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta 

Övriga närvarande 
Catrin Josephson, socialchef 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Siobhán Górny, sekreterare 
 

1. Frågor från föreningarna 
Inga nya gemensamma frågor anmäls. 

Informationsärenden 

2. Covid 19-läget i socialnämndens verksamheter 
Lisa Bouveng informerar. Det har varit påfrestande att arbeta med skyddsutrustning, både för 
personal och brukare, men det har ändå fungerat väl. Lyckträffen har precis öppnat med 
anpassad verksamhet och Fröhuset återgår till normal verksamhet. Dagverksamheten på 
Vilhelms gård har varit stängd och arbetet med uppsökande verksamhet istället för ordinarie 
program. Nu är verksamheten öppen igen.  

3. Kommande fokusgrupp rörande digitalisering inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen  

Catrin Josephson informerar. Inom medborgarrådet kommer kommunen att tillsätta 
fokusgrupper för en fördjupad dialog om hur man ska arbeta med digitala lösningar inom 
hälso- och sjukvården. Delvis överlappar detta med Region Uppsalas ansvarsområden. 
Förhoppningsvis kan detta ske i november och kommer att genomföras fysiskt. 

4. Genomgång av balanslista/ärendelista 
Ärendelistan gås igenom.  

5. På gång i föreningarna 
SPF: Verksamheten har startat upp som vanligt. Flera möten och studiecirklar är planerade 
till hösten. Föreningen har fyllt 40 år men firandet har inte blivit av på grund av pandemin.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

PRO: Bingoträffarna är igång och promenadgrupperna har varit igång hela tiden. Föreningen 
ska börja med släktforskningsträffar.  
Funktionsrätt Knivsta: Föreningen står inför en uppstart efter pandemin. Det är svårt att få 
samarbetet med organisationerna i Uppsala att fungera bra och att hitta aktiva medlemmar.  

6. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 
Fråga om planering av byggarbetsplatser och markarbeten 

Planering av byggarbetsplatser och markarbeten så att rörelsehindrade/synskadade kan 
komma förbi läggs till på ärendelistan.  
Äldredagen 2021 

Gerd Persson informerar. Ett förslag på program har skickats ut, men för att kunna planera 
väl är förslaget att Äldredagen skjuts upp till våren 2022.  
Till rådens möte i november ska organisationerna arbeta med att göra klart programmet och 
bestämma ett datum 2022.  
Hur ska möten ske i framtiden? 

Kommunen kommer i framtiden att tillåta distansnärvaro i högre utsträckning. Klas Bergström 
(M) frågar hur råden tänker kring detta. Synpunkter som framkommer är att det är trevligare 
att träffas i rummet men det är bra om man kan koppla upp sig om det finns behov.  
Klas Bergström konstaterar att alla är överens om att möten den 23 november äger rum i 
Kvallsta men det skickas även en länk för den som vill delta på distans.  
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