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Mötesanteckningar
Kommunala pensionärsrådet

Tid och plats

2020-12-09 klockan 13.00–14.30 på Linbanegatan 12

Beslutande

Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd, ordförande
Anders Wikman (NE)
Berit Hansson, PRO Enköping
Carl-Erik Lind SPF Seniorerna Enköping
Annelie Djurklou PRO Norra Trögd
Bo Axelsson , SPF Seniorerna Fjärdhundra

Ersättare

Christer Andersson , PRO Enköping
Annelie Porseaus, PRO Södra Trögd
Bitte Myrsell,

Övriga deltagare

Anja Johansson, adjungerad
Tarja C Björkenö, sekreterare

1. Öppnande och justering
Ulrika Ornbrant öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
Berit Hansson utses till justerare.
2. Dagordning
Förslaget till föredragningslista godkänns
3. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns.
4. Information från nämnderna & Plex
Kommunstyrelsen
Antagande av detaljplan för reningsverket i Vappa till Kommunfullmäktige.
Antagande av gång och cykelplan till Kommunfullmäktige.
Revision – PWC revision av badet från start till december 2019 .
Plex
Möte imorgon (10 december)
Ärende dr Westerlundsgatan – detaljplan för mejeritomten finns att se på webbsidan
enkoping.se Enköping växer , se länk:
Del av kvarteret Svalan – Enköpings kommun (enkoping.se)
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Detaljplan för mejeritomten finns tillgänglig från 10 december och medborgarna har möjlighet till
samråd fram till 21 januari 2021.
Framkom önskemål om att planer ska visualiseras bättre så att medborgarna ska ha möjlighet att förstå
områdets utveckling och få en känsla på hur det kommer att bli.

Tekniska nämnden - Anders
Anders informerar om medborgarförslag som inkommit om att öppna Kommunhusets
parkering för allmänheten.
Pepparrotsbadets överenskommelse godtagits.
Klosterparksprojekt med nya bryggor , lekpark.
Tekniska nämnden sammanträde 16 december - information om upphandling av färdtjänst.
Riktlinjer för färdtjänst.
Kommunfullmäktiges upphäver de gällande riktlinjer som finns för färdtjänst och nya riktlinjer
tas av Tekniska nämnden. De nya riktlinjerna ska gå ut på remiss till KPR enligt reglementet för
samrådet.
Nuvarande riktlinjerna gäller till dess att nya beslutas.
Vård och Omsorg – Bitte
Pandemin är det stora nu. Många smittade på våra boenden, man kan vara fullt frisk men
smittbärare , smittan kan komma in på många olika sätt. Svårt på exempelvis demensboenden,
förståelse för att inte komma nära är inte alltid lätt.
Mycket strikta riktlinjer och hygienrutiner gäller inom samtliga verksamheter.
Personalen gör ett enormt fint jobb.
40 lediga platser finns idag på kommunens boenden.
Den 28 december 2020 tar kommunen över Kungsgårdens omvårdnadsboende från Norlandia .
Det finns då inget privat boende i Enköping.
VO får beviljat statliga medel för 91 % av kostnaderna på grund av pandemin .
I närvårdsgruppen och HSVO ingår Peter Book ordförande i socialnämnden och Solveig
Sundblad.
5.Rapport från pensionärsorganisationerna
Enabygden –Carl-Erik
Några studiecirklar pågår , promenader, eventuellt årsmöte, tidning som går ut 4 gånger/år
senaste bland annat artikel om bedrägerier. Problem att få ut tidningen kostsamt att skicka per
post.
PRO – Berit
Ingenting. Kanasta cirkel, all verksamhet ligger nere nu under julhelgen. Årsmöte våren 2021.
PRO-Trögd-Annelie
Organiserade promenader , boule spel.
SPF Fjärdhundra – Bo
Några studiecirklar , avvaktar bättre tider

3

7. Övriga frågor
Återrapport från föregående möte.
Repro
Enligt Ulrika är Hannu –stabschef på Kommunledningsförvaltningen beredd att ta frågan vidare
till diskussioner kring taxor och budget , då föreningar är villiga att betala marknadspris för
tryckeritjänsten .
Lokaler
Lokalfrågan är lyft med kommundirektören , lokalstrateg Charlotte Bergdahl har fått ärendet
och kontaktuppgifter till pensionärsföreningar .
Kommunikationsavdelningen – Jessica Lindegren och Alexandra Svedström kommer in på
mötet och är med och lyssnar in frågor .
Hemtjänst –den information som finns på webben behöver bli bättre och tydligare. Frågan om
denna tjänst kan bli tydligare och om möjlighet finns att bryta ner informationen för att man
lättare kan förstå skillnaden mellan hemtjänstföretagen, informationen på sidan är svår
navigerad. Jessica tar med sig frågan om det går att förtydliga informationen.
En synpunkt som kom upp var att aktuell information borde ligga på första sidan och att
nyheter får ligga längre .
Webbsidan om omvårdnadsboenden är bra och rätt information. Framkom även beröm till
kommunikationsavdelningen om att de kommunala samråden som finns i kommunen har en
tydlig plats på webben.
Budget sida - att den senaste ligger överst är mycket bättre.
KPR mötesdatum för 2021 klubbades enligt nedan
3 februari
24 mars
5 maj
15 september
27 oktober
8 december
Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte och tackar alla .
Antecknat av

Justeras

Justeras

Tarja C Björkenö

Ulrika Ornbrant

Berit Hansson

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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