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Mötesanteckningar
Kommunala pensionärsrådet

Tid och plats

2021-02-03 klockan 13.00–15.00 på Skype samt 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
Sven-Erik Karlsson, PRO Fjärdhundra
Elsie Bodin, SPF Seniorerna Örsundet

Ersättare

Christer Andersson , PRO Enköping
Annelie Porseaus, PRO Södra Trögd
Lisbet Låhdö, SKPF

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.

Mattias Alsiö , närvårdstrateg region Uppsala och Enköpings kommun informerade om ”Strategi
för närvårdssamverkan 2021-2023” Sammanhållen nära hälsovård och sjukvård och omsorg .
Mål och focus:




stärka förutsättningar för samverkan
utveckla systemstöd och arbetssätt
genomföra en effektiv och nära vård

2

I Samråd HSVO ingår Peter Book, ordförande för socialnämnden och Solveig Sundblad, vice
ordförande för vård- och omsorgsnämnden. I Tjänsteledning HSVO ingår Lotta Tronet,
förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen och tf förvaltningschef för
socialförvaltningen.
I det lokala politiska samrådet ingår ordförande och ytterligare minst en politiker från
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.
I den lokala tjänsteledningen ingår berörda chefer från utbildningsförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. se bifogat bildspel.
4. Information från nämnderna & Plex
Kommunstyrelsen - Ulrika
Detaljplan för gymnasieskola
Årsplan för KS – anta inriktning på ekonomiska processer, landsbygdsstrategi, näringsliv /årets
stadskärna , Covid-effekter på näringsliv. Samhällsbyggnadsprocesser .
Närvårdssamverkan.
Tekniska nämnden - Anders
Inför upphandling av färdtjänst -förslag till KPRAU att få information om denna upphandling till
kommande möten i KPR .
Parkeringssituationen i centrala Enköpings kommun
Parkeringsregler
Förslag till KPRAU att bjuda in någon som kan informera om tillgänglighetsfrågor
5.Rapport från pensionärsorganisationerna
PRO – Berit
Startat vattengymnastik i nya Pepparrotsbadet , uppdelad i två grupper varannan vecka.
”Jättefint nytt badhus med mycket finesser”
Kanasta , biljard, promenader ligger nere då det är halt.
Elsie- SPF Seniorerna Örsundet
Promenader, AU möten om riktlinjer för färdtjänst , översiktsplan för Örsundbro .
Enabygden –Carl-Erik
Digitalt styrelsemöte i januari, några studiecirklar pågår , styrelsen planerar genomföra
årsmöte.
PRO-Trögd-Annelie
Digitalt styrelsemöte , lokalbekymmer
SPF Fjärdhundra – Bo
Ligger lågt, tappar medlemmar, hoppas komma igång.
PRO Fjärdhundra – Sven-Erik
Grillning en gång i veckan, bowling, digitalt möte

3

7. Övriga frågor
Återrapport från föregående möte.
Lokaler
Lokalstrateg Charlotte Bergdahl har fått ärendet och kontaktuppgifter till pensionärsföreningar
Ulrika jobbar vidare med frågan.
Kommunikationsavdelningen
Jessica Lindegren och Alexandra har återkopplat enligt nedan:
”Jag har haft kontakt med utvecklingsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen i frågan om det går
att påverka informationen i Kolada eller på ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Jag har fått svaret
att det är svårt. Troligen är det mer verksamt att som representant för Sveriges pensionärer försöka få
kontakt med Socialstyrelsen eller de brukarrepresentanter som Socialstyrelsen sannolikt har kontakt med
i dessa frågor.”
”Angående mina punkter har vi tagit det vidare internt och kommer försöka lägga aktuell information på
första sidan. Vi har även fört dialog om möjligheten att kunna utöka antalet nyheter på startsidan vid
behov för att aktuell information ska kunna ligga kvar längre. ”
På kommunen webbsidan Hitta Omvårdnadsboende och länken ”Så här tycker kunderna”- ”se resultat
från senaste kundundersökning” visas inte svar från kunder i specifik boende som vore önskvärt, utan
nationell data.
Diskussion kring ”Riktlinjer för färdtjänst”
Många intressanta och viktiga synpunkter kom fram i diskussionen kring remissvar ”Riktlinjer för
färdtjänst” som kommer att lämnas av respektive pensionärsorganisation senast 210228 till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Till kommande KPR är information om vaccinationer i kommunen.

Nästa möte i KPR
24 mars
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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