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Mötesanteckningar
Kommunala pensionärsrådet – mötet hölls helt digitalt på grund Corona.

Tid och plats

2020-10-21 klockan 13.00–16.00 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

Ersättare

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

Övriga deltagare

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
Markanvisningsavtal för Statshotelltomten
Gång och cykelplan – de stora stråken är identifierade , en prioriteringsordning är framtagen
även gällande kransorterna. Hänsyn taget till trygghet och avgränsningar mellan gång och
cykelbana.
Regional vattenförsörjning, dricksvattenförsörjningsplan på remiss– se länk på Länsstyrelsen.
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/vatten--ochavloppsforsorjning/regional-vattenforsorjningsplan.html
Kommunfullmäktige
Information om Barnkonventionen
Interpellationer om Arbetsmarknadsenheten, Stadshotellets markansvisningsavtal, Äldre
omsorg , Enöglaskolan och Pepparrotsbadet

2

Avfallsplan
Delårsrapport.
Tekniska nämnden
Anders informerar om beslut som kommer att tas om att bygga om Nyborgsskolan ( som idag är
Komvux lokaler ) till del av Korsängsskolan.
Pepparrotsbadet kostnader blir dyrare än beräknat och diskussioner pågår med bygg
entreprenören Cobab
Grillby Hembygdsmuseum säljs.
Annelie ställer frågan gällande hantering av riktlinjer för färdtjänst och att samråden inte fått
riktlinjerna på remiss. Att få möjligheten att lämna remissvar är en viktig del i samrådets arbete.
Förfrågan till kund gällande färdtjänst, att göra en kundundersökning inför upphandling vore
önskvärt. Att kunder får lämna sina synpunkter och önskemål i samma form som
kundundersökningar görs på Vård och Omsorgsförvaltningen. Ett förslag är att KPR sänder
skrivelse i denna fråga till TN.

7.Rapport från pensionärsorganisationerna
PRO – Berit
Berättar att de genomfört en tipspromenad med 47 deltagare. De har fortfarande problem med
tillgång till lokaler. De genomför små cirklar och linedans.
Enabygden –Carl-Erik
Tipspromenader, några studiecirklar. Problem med att kontoret ligger i Kryddgården och inte
tillgång till lokalen.
SKPF – Lisbet
Ligger lågt, arbete med budget och program inför 2021, lokalfråga.
PRO-Trögd-Annelie
Lite ute aktiviteter . Inte tillgång till lokal mycket irriterande att VO inte lättar på sina
stängningar.
Det haltar mellan förvaltningarna beslut gällande tillgång till lokaler VO bestämmer men UPF
lokalbokning har inga restriktioner.
Återrapport från regionala pensionärsrådet -Lisbet
Berättar att de inte längre kallas pensionärer utan nu årsrika.
En äldre mottagning kommer att öppnas i Enköping , med egen kontaktsköterska, vårdplan,
livskvalité.
Forskning har visat att genom denna form av mottagningar får man 17 % färre vårddagar.
Psykiatriskt team för äldre finns men många har inte hört talas om detta mobila team.
Kollektivtrafik
I Uppsala får pensionärer åka billigare under lågtrafik.
Man mår som bäst som 74 åring.
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Information Delårsrapport av Daniel Nilsson , ekonom på Kommunledningsförvaltningen.
Enköping är på 5 plats av snabbaste växande kommuner i Sverige.
Vi har en god ekonomi och mycket beror på tillfälliga satsningar/statsbidrag som kommuner får
för 2020 och 2021.
Det är befolkning i arbetsför ålder (20-65 år) och grundskoleålder som står för den största
ökningen, gruppen äldre står för en marginell ökning.
Läs mer i bilaga.
Finansiella mål (bild 8)
Statsbidrag 2020-2021 (bild 9)
Befolknings utveckling (bild 10)
Sammanfattning (bild16)
Och se hela presentationen i bifogad bilaga .

9. Övriga frågor
Ulrika har lyft frågan gällande möjlighet att föreningar får använda tryckeritjänst på Repro med
stabschef på Kommunledningsförvaltningen , han tycker att det är positivt att höra att servicen
från Repro är god och han kommer att ta frågan vidare.
Kommunens lokaler som tyvärr inte är tillgängliga till pensionärsorganisationer då Vård och
Omsorgsförvaltningen själva behöver disponera större lokaler under Corona. Ulrika kommer att
lyfta fråga med kommundirektören varför förvaltningarna hanterar frågan gällande lokaler på
olika sätt.
Hemtjänst –den information som finns på webben behöver bli bättre och tydligare, Ulrika lyfter
frågan.
Lisbeth frågar om fixartjänst finns i kommunen – svaret är nej denna tjänst har upphört.
Annelie skulle vilja att man informerar om hur man arbetar med ”Vård i livets slutskede”.
Denna punkt tas upp på KPRAU som förslag på kommande föredrag på KPR.
Cykelvägar som behöver åtgärdas när det gäller icke kommunal väg , underlag på prioriteringar
lämnas till Länstrafikplan.

Nästkommande möte
Onsdag 9 december klockan 13.00-16.00 på Linbanegatan 12, Kungsängsliljan

Antecknat av

Justeras

Justeras

Tarja C Björkenö

Ulrika Ornbrant

Berit Hansson

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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