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Mötesanteckningar
Kommunala pensionärsrådet

Tid och plats

2020-09-16 klockan 13.00–16.00 på Linbanegatan 12

Beslutande

Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd, ordförande
Berit Hansson, PRO Enköping
Sven-Erik Karlsson, PRO Fjärdhundra
Bo Axelsson, SPF Seniorerna Fjärdhundra
Elsie Bodin, SPF-seniorerna Örsundet
Annelie Djurklou PRO Norra Trögd

Ersättare

Bitte Myrsell (M)
Jesper Englundh (S)
Christer Andersson , PRO Enköping
Lisbeth Låhdö, SKPF
Bengt Thorsell, SPF Seniorerna Norra Trögd

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 med anmälan av övrig fråga kring riktlinjer färdtjänst,
tryckeritjänst, särskilda boenden, kommunens lokaler , hemtjänst , Kryddgården
studierum/träffpunkt.

3. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns.

4. Information från nämnderna
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige har upphävt de riktlinjerna som tidigare gällt för färdtjänst och som
tidigare beslutats av KF. Nya riktlinjer gällande färdtjänst beslutades i Tekniska nämnden under
våren.
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I delårsrapporten för januari till augusti ser prognosen för 2020 betydligt bättre ut än den
gjorde i den första delårsrapporten. Budgetarbete för 2021 har påbörjats, även där ser
förutsättningarna bättre ut än vi befarade. Mycket tack vare statsbidragen som ökat för 2021.
Vi har fortfarande en stor utmaning i och med kostnadsutvecklingen.
Kommunen väntar på de pengar från staten som är utlovade . Dessa pengar räddar oss då
skatteintäkterna minskar och kostnaderna ökar. Kommunen behöver göra omställningar, som
att hitta rätta lokaler ,arbetssätt, digitalisering och se över administrationen.
En fråga som ställs på mötet är om förvaltningarna är beredda att ta emot statsbidrag och
kommer pengarna att tas tillvara på rätt sätt . En del av detta statsbidrag är öronmärkt för
äldreomsorg. Vård och Omsorgsförvaltningen kommer att genomföra det kunskapslyft –
”Äldreomsorgslyft” , för det statsbidrag på 7,9 miljoner som är öronmärkta för äldreomsorg.
pengarna ska användas till utbildning.
På mötet föreslås att en redogörelse av delårsrapport för kommunen ges på nästkommande
KPR.
Vård och omsorgsnämnden
Bitte informerar att pandemin har kostat 38,7 miljoner för Vård och Omsorgsförvaltningen ,
denna kostnad förväntas att ersättas av staten .
Bitte berättar vidare att VO inte haft någon brist på hjälpmedel en anledning är att
förvaltningen snabbt utsåg en person som arbetade enbart med att hjälpmedel fanns att tillgå.
Däremot var avsaknad av förrådsutrymme ett problem.
Efterfrågan på hemtjänst gick under pandemin ner på grund av att många valde bort hemtjänst
under pandemin . En jämförelse i januari 35 000 hemtjänsttimmar mot i augusti drygt 28 000
timmar .
Norm är kamera om man endast behöver tillsyn. Ett önskemål som Bitte har är att man på
kommunens hemsida tydligt ska kunna se vad varje hemtjänstinsats kostar för att kunna
jämföra med privata tjänster , som exempelvis handla via hemtjänst eller handla online eller
städ.
1000 personer har hemtjänst i vår kommun. Socialstyrelsen och IVO kommer med nya krav om
antal besökare hos hemtjänstmottagare. I kommunen omsorg har varje hemtjänstmottagare
18 personer/månad och i privat omsorg 14 personer/månad.
Kungsgårdens omvårdnadsboende som idag drivs av Norlandia Care kommer 2021 gå över i
kommunens regi.
Bitte berömmer VO:s hantering av Corona pandemin och är stolt över personal och chefer .
7.Rapport från pensionärsorganisationerna
PRO – Berit berättar att de just hann med sitt årsmöte innan pandemin och att man sedan i
mars haft stängt. Denna vecka har expeditionen åter öppnats. De har dock genomförts
planeringsmöte för att kunna öppna upp med , boule, MC, dans, i små grupper har man spelat
Canasta och musikquiz
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SPF-seniorerna Örsundet– Elsie
En telefonlinje har ringt till medlemmarna . Man har uppmanat medlemmarna att gå ut i
naturen. Idag första mötet med en större grupp på 40 medlemmar.
PRO Norra Trögd –Annelie
Föreningen är i gång.
Vill få tillgång till Tallgårdens källarlokal (som de använt i 100 år)
SPF Seniorerna Fjärdhundra – Bo
Boule och träffas i hembygdsgårdar
SPF Seniorerna Lagunda – Elsie
Boule och har träffats vid ett tillfälle i sommar.
PRO Fjärdhundra – Sven-Erik
Genomfört tipspromenader och boule
SKPF – Lisbet
Berättar att de fått en ny ordförande och letar lokaler och genomfört välkommen möten.
Återrapport från regionala pensionärsrådet
Inget att rapporterar från regionala pensionärsrådet.
Region Uppsala Nära vård och hälsa –Information av Bitte på nästa möte i KPR.
Information om Coronaläget
Marcus Wennerström och Magnus Jacobsson som båda är beredskapsstrateger på
Kommunledningsförvaltningen i Enköpings kommun informerar om Coronaläget i Enköping.
Marcus berättar att den 27 februari fick frågan från Länsstyrelsen om hur det ser ut i vår
kommun
Den 2 mars beslutade Kommundirektören att plan för att leda och samordna arbete med
pandemin skulle sättas . Från 16 mars och 4 veckor framåt var det dagliga samverkansmöten
med förvaltningarna på Skype , punkter som avstämning av läget, personal och smitto läget.
Frågor som nya regler, direktiv ställde stora krav till Vård och Omsorg . Distansarbete för
gymnasieelever, rekommendation om att arbeta hemma . Tillgång till IT –lösningar . Brist på
sjuksköterskor.
Lokala företag och föreningar , avgiftslättnader , tillsynsavgifter.
Upprätthålla demokrati – extra KF i mars för att besluta om att kunna hålla möten på distans.
Från nu hålls det samverkansmöten varannan vecka.
Utvärdering av detta arbete kommer att genomföras under hösten och focus på frågor kring
styrning och ledning.
8. Återrapport från regionala pensionärsrådet- Lisbeth Lådhö
Inget att rapporterar från regionala pensionärsrådet.
9. Övriga frågor
Nya riktlinjer för färdtjänst , har beslutats utan att vi/KPR har fått detta på remiss. Vad har vi
för roll ? Vad har vi samrådet till. Det står tydligt i vår arbetsordning at vi är remissinstans att vi
ska verka för pensionärer. Det är viktigt att samrådet ges möjlighet att svara på remiss innan
färdigt förslag.
Förslag på att bjuda in färdtjänsthandläggare för information om nya riktlinjer.
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Tryckeritjänst
Repro är en mycket viktig tjänst till föreningar. Repro ger - god service, är snabbt, enkel och
tillgänglig och bör finnas kvar som service för föreningar.
Särskilt boende
Det är stor tillgång till särskilt boende i Enköping , det finns lediga platser på samtliga boenden.
Riktlinjer för trygghetsboenden upphävs på grund av att dessa blivit föråldrade.
Byggplan för trygghetsboende med hyresrätt i Älvdansen är på gång.
På frågan vad som är dyrare, att få omsorg i hemmet kontra omvårdnadsboende, brytpunkten
går vid 120 timmar då omsorg i hemmet blir dyrare än omsorgsboende.
Kommunens lokaler
Det går idag inte att få tillgång till lokaler på Ljunggården och Kryddgården . Berit (PRO) har
frågat VO och lokalbokningen och fått till svar att dessa lokaler inte är bokningsbara fram till 31
december. Dessa lokaler är endast tillgängliga för Vård och Omsorgsförvaltningens möten.
Finns det någon möjlighet att få komma in i dessa lokaler ? Bitte tar med sig frågan och
återkommer med svar .
Hemtjänst
Svårt att se hur man ska kunna välja bland hemtjänstföretagen , svårt att jämföra med den
information som finns på webben. Bitte tar med sig frågan till VO och Ulrika tar frågan med IT.
Tillgång till studierum för studiecirkel och träffpunkt på Kryddgården. Vävsalen är öppen varför
inte kunna få tillgång till träffpunkt, studierum och snickeri. Bitte tar även med denna fråga till
VO och återkommer .

Nästkommande möte
Onsdag 21 oktober klockan 13.00-16.00 på Linbanegatan 12, Kungsängsliljan
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