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Mötesanteckningar
Kommunala pensionärsrådet

Tid och plats

2021-05-05 klockan 13.00–16.00 på Teams och Linbanegatan 12

Beslutande

Peter Book (M) ordförande
Berit Hansson PRO Enköping
Carl-Erik Lind SPF Seniorerna Enköping
Annelie Djurklou PRO Norra Trögd
Bo Axelsson , SPF Seniorerna Fjärdhundra
Sven-Erik Karlsson, PRO Fjärdhundra
Elsie Bodin, SPF Seniorerna Örsundet

Ersättare

Christer Andersson , PRO Enköping
Lisbet Låhdö, SKPF
Bitte Myrsell (M)
Jesper Englundh (S)

Övriga deltagare

Anja Johansson, adjungerad
Tarja C Björkenö, sekreterare

1. Öppnande och justering
Peter Book öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna , han berättar vidare att han är
nyvald Kommunstyrelse ordförande och tar över ordförandeskapet i detta samråd. Ulrika blir
ordförande i natur och friluftsrådet.
Berit Hansson utses till justerare.
2. Dagordning
Förslaget till föredragningslista godkänns och frågor som repro, UL-seniorbiljett och
boendefrågor för äldre läggs till.
3. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns.
Information från nämnderna & Plex
Vård och omsorgsnämnd –Bitte
Efter en nationell bedömning av landets hemtjänst hamnar Enköping i mitten av skalan som
innebär nöjd hemtjänst.
Produktiviteten av hemtjänst har blivit lägre då fler tackat nej till hjälp.
De kunder som får 120 hemtjänsttimmar/månad har ökat från 35 personer till 52 personer, att
fler får mer timmar beror på att de tidigare fått hjälp av vänner och anhöriga.
Det finns nu 30 lediga platser inom omsorgsboende, spridda över hela kommunen.
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Vård och omsorgsnämnden har i en motion som rör språkkrav betonat att det inte är VO som
ansvarar för språkutbildning.
IVO och Socialstyrelsen har som nationell vägledning tagit fram en Lathund för språktest.
Anneli ställer frågan om hur språktest går till ? Arbetsgivare är ansvarig för utbildning för
personal.
Bitte svarar att utbildning för personal har tyvärr inte genomförts under pandemin då
personalen varit fullt upptagna med pandemin. Utbildningen är pausad och kommer att
återupptas.
Resultat som visats under pandemin är att sjukhem är ett bättre alternativ än omsorgsboenden
då läkare finns knuten till boendet, ett problem har varit att det saknats läkare.
Glädjande är att en omsorgsboendet Gläntan i Fjärdhundra inte haft något fall av Corona.
Planering inför nästa års budget.
Kommunstyrelsen – Jesper
Remisser gällande strandskydd, Översiktsplan för 2040
Budgetarbete inför 2022 .
Rapport från pensionärsorganisationerna
PRO Enköping – Berit
Canasta , Boule på Höken , Biljard , linedance och Zumba utomhus, MC på tisdagar.
PRO Fjärdhundra – Sven-Erik
Boule, Trivselträff utomhus, Bowling
PRO-Trögd-Annelie
Organiserade promenader, Boule, inväntar nya restriktioner 17 maj
SPF Enabygden –Carl-Erik
Boule, promenader i Drömparken . Friskvårdsvecka
SPF Örsundet – Elsie
Organiserade promenader, hänga på friskvårdsveckan, kontakt med medlemmar
En tanke från ordförande, som förstår att det finns ett uppdämt behov, frågar- finns det
intresse att träffas ute ? Finns det telefonkedja ?
Oftast är det samma gäng som ses på promenader. PRO träffas i små grupper på Ljunggårdens
café . Carl-Erik tyvärr är inte studiecirklar görbara idag. Lisbet berättar att många är gamla och
orkar inte gå ut dels också av rädsla att halka, bor i sin egen ”bubbla”.
Återrapport från regionala pensionärsrådet
Lisbet rapporterar från regionala pensionärsrådet . På mötet informerade
vaccinationssamordnare för Uppsala län Margareta Öhrwall att Fas 3 och 4 är på gång och att
hemlösa är en grupp som är svårt att nå för vaccination, för övrigt bra flyt på det flesta
vaccinationsställen. Sjukresebussar gör 1100 turer om dagen. Tandvårdsförsäkring för alla är
600 kronor. Hemsjukvårdsteam måndag – fredag finns endast i Uppsala.
Lisbet berättar också att dr Wahlunds mottagning kommer att öppna äldrevårdscentralen för
75 år och äldre den 15 maj och intresset har varit enormt. Vårdcentralen på lasarettet kommer
också att få en äldrevårdcentral.
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Övriga frågor
Varför har pensionärer inte tillgång till de lokaler som man tidigare disponerat givetvis i mindre grupper
enligt restriktionerna från FHM . Då de flesta pensionärer nu är vaccinerade .Det man även ifrågasätter
från KPR är att man förhåller sig på olika sätt inom kommunens förvaltningar , som exempelvis att rehab
bassängen är öppen , som Upplevelseförvaltning ansvarar för. Tarja tar frågan samt svar skickas till KPR.
Kulturhus Joar – fråga om lokalerna som planeras passar för pensionär ? Upplevelsenämnden diskuterar
två alternativ och beslut kommer i maj.
På möte i februari kom frågan upp om att bjuda in någon för att informera om tillgänglighetsfrågor . KPR
arbetsutskottet ställer då frågan vilken inriktning som önskas. Svaret är: fysisk tillgänglighet , hörsel –
tillgång till hörselslinga, syn. Digitalt – kontakt med kommun .
Elsie lyfter frågan gällande boule bana i Örsundsbro som utlovats då tidigare bana på Åvallen inte längre
är användbar. Tarja får i uppdrag att ställa frågan till Upplevelseförvaltning.
Frågan gällande föreningars möjlighet att få använda Repro har tidigare diskuterats i detta samråd och
inte fått ett svar . Föreningar är villiga att betala marknadspris för tryckeritjänsten och önskar åter att
frågan ställs. Tarja ställer frågan till Kommunledningsförvaltningen.
Uppsala kommun har gjort ett avtal med UL om att 65 år + får köpa månadsbiljett för 150 kronor/månad
och då åka i länet under lågtrafiktider. Tarja tar frågan vidare.
Boendefrågor för äldre – Finns det någon prognos i kommunen som visar kommande behov . 50 % av
65 åringar + bor i villor/radhus i riket, hur ser det ut i vår kommun ? Hur planerar man lämpliga bostäder
för äldre. Bitte berättar att Bergsundet startar bygge av trygghetsboende i Älvdansen. Åsundagården i
Hummelsta planeras till trygghetsboende.
Tips från Carl-Erik – Max 4 Lax - Boinstitutet

Kommande möte i KPR – 15 september , 27 oktober och 8 december.
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte och tackar, och önskar alla en Glad sommar !
Antecknat av
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Tarja C Björkenö
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Berit Hansson
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