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Mötesanteckningar
Kommunala pensionärsrådet

Tid och plats

2021-03-24 klockan 13.00–16.00 på Teams och Linbanegatan 12

Beslutande

Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd, ordförande
Anders Wikman (NE)
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
Bitte Myrsell (M)
Jesper Englundh (S)

Övriga deltagare

Anja Johansson, adjungerad
Tarja C Björkenö, sekreterare

1. Öppnande och justering
Ulrika Ornbrant öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
Christer Andersson utses till justerare.
2. Dagordning
Förslaget till föredragningslista godkänns
3. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns.
Återrapport från regionala pensionärsrådet
Lisbet rapporterar att det på senaste regionala pensionärsrådet informerades om samråd med
nationella minoriteter, vaccinationssamordnare samt vårdskuld, 2500 inställda operationer , 2
års väntan på operation. UL kort går åter att använda.
Lisbet berättar också att dr Wahlunds mottagning och vårdcentralen på lasarettet kommer att
ingå i ett pilotprojekt för äldrevårdcentral för 75 plus. Detta projekt kommer vi att följa med
spänning i denna grupp.
Information från nämnderna & Plex
Vård och omsorgsnämnd -Bitte
Bitte informerar om att Åsundagården kommer att läggas ner då boendet inte uppfyller de krav
som idag ställs på omvårdnadsboenden . Parboende kommer att erbjudas på Liljegården.
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Budgetprocess pågår inför 2022 .
Statliga medel på 18 miljoner som Vård och Omsorgsförvaltningen erhållit har ingått i den
dagliga verksamheten.
En diskussion följde med anledning av att de statliga medlen ingått i ordinarie verksamhet.
Synpunkter framkom om att pengar som är riktat ska gå dit det är avsett. Varför bakas statliga
medel in i ordinarie budget?
Bitte informerade vidare att mycket har stått tillbaka då VO är fullt upptagna med pandemin.
Idag finns 40 lediga platser på omvårdnadsboende , detta kostar 1300 kronor/dygn och plats.
Pandemin har visat att särskild boendeform inte är det optimala, sjukhem där man bedriver
sjukvård och trygghetsboende är bättre alternativ.
Varför 40 lediga platser ? Bitte tar med sig frågan om antalet sökande till omvårdnadsboende .
Diskussion om att mängden äldre ökar och att en långsiktig plan om behovet av boenden
kommer att behövas.
Kommunstyrelsen – Jesper
Stängda sammanträden för Kommunstyrelsen, KS har valt att stänga delar av sina möten.
Tomträttsavtal mellan kommunen och First Camp om Bredsand.
Tekniska nämnden – Anders
Tekniska nämnden , möte 17 mars , information om trafikpåverkan
Vägarbeten – många vägarbeten är på gång bland annat i centrum, Fannakorset och Österleden
Uteserveringar och torghandel blir avgiftsfria även i år.
Framkomligheten på Källgatan har diskuterats och SBF har lovat att de kommer att ha koll på
detta .
Avgifter för färdtjänst är oförändrad , för båtar och husbil en liten höjning.
Nya avloppsverket kommer att bli mycket dyrare .
Plex – Ulrika
Information om Bredsands camping – tomträtt .
Översiktsplansarbete för kransorterna . dialogkartor har skickats ut till boenden och politiker.
Befolkning – bostadsutveckling – 954 nya invånare . Bostadsbrist på bostäder i helhet.
Utmaning – inga studentbostäder , stora lägenheter en brist , trygg och gruppbostäder LSS
saknas.
Ett ledamotsinitiativ - att lära av tidigare detaljplaner , fråga blev det som vi tänkt ?
Visualisera detaljplaner – ge människor möjlighet att se helheten , att åskådliggöra för
medborgarna. Detta är på gång enligt Ulrika , konstant pågående diskussion .
Trygghetsboende hur drivs denna fråga ? Företag är intresserade i Älvdansen och EHB har fått
ett utökat uppdrag . Viktiga frågor och synpunkter är var ska man bygga , centralt är viktigt,
tillgång till offentlig service, Kryddgården ett bra exempel.
Att bjuda in pensionärsorganisationer i bostadsförsörjningsplan är Tierps kommun ett gott
exempel på, för en bredare förankring. Planer finns på trygghetsboende i Åvallen av EHB i
samarbete med Upplevelseförvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltning.
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Rapport från pensionärsorganisationerna
PRO – Christer
Väntar på vaccination och då komma igång. Uteaktiviteter, motorcykel, boule är i startgropen.
Ett förlorat år.
SPF Fjärdhundra – Bo
Ligger lågt, förhoppningar på våren.
Enabygden –Carl-Erik
Ute promenader , boule efter påsk. Genomfört årsmöte på nätet
Oro över att medlemmar lämnar på grund av brist på aktiviteter.
PRO-Trögd-Annelie
Boule, promenader. Årsmöte ute . Om medlemmar blir kvar kommer att synas i
medlemsavgifter.
Information av kommunens vaccinationssamordnare Ann Bonny
Ann börjar med att berätta att hennes ordinarie tjänstgöring är på Upplevelseförvaltning, men
under pandemin hjälper hon till med samordning av vaccinationer.
Vaccination av allmänheten sker på Kompassen.
Ann poängterar att det är Region Uppsala som ansvarar för planering, prioritetsordning och
genomförande av vaccinationer.
Kommunens uppdrag består b la av stöd i planering och genomförande till erbjudande om
vaccination till alla kunder och medarbetare inom vård och omsorg.
Vaccinationerna sker i 4 faser. I fas 1 under januari fick kunder på särskilt boende för äldre
erbjudande om vaccination samt kunder med hemtjänst, hemsjukvård och kunder med larm.
Den fasen är klar.
Nu erbjuds vaccination till allmänheten som inte har kommunala insatser, personer som är 85
+. Vaccination sker på Kompassen med start vecka 12.
Folkhälsomyndigheten har beslutat att hög ålder ska prioriteras i vaccinationsordningen.
Den skärpta prioriteringsordningen har gjort att kunder och personal inom fas 2 har blivit
pausat till förmån av de absolut mest sköra, de äldre.
Vid nästa utskick av kallelse från regionen kommer invånare som är 75+ att erbjudas
vaccination och så vidare nedåt i ålder.
Personal inom särskilt boende för äldre samt personal inom hemtjänst/hemsjukvård har
erbjudits vaccination under vecka 9 på Kompassen.
Region Uppsala har tagit fram kommunikationsmaterial på flera olika språk och materialet
kommer att spridas till allmänheten i Enköping och till föreningar som vill hjälpa till att sprida
informationen. Cajsa Möller och Sofia Frisk är delaktiga i det arbetet.
Information om upphandling av färdtjänst – Elisabeth Hallström och Jessica Teljebäck
Elisabeth informerar om att ledsagare som är beviljad enligt färdtjänstlagen åker med
avgiftsfritt i färdtjänstbilen. För ett sådant beslut ska ansökan med medicinskt utlåtande finnas
och grunda sig på om vårdbehov under resan i bilen finns.
Den hjälp resenären behöver före och efter resan gäller alltså inte under själva färdtjänstresan.
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Samåkning gäller vid färdtjänst, under Covid endast 2 personer i bilen.
Ledsagare som är beviljad enligt socialtjänstlagen kan vara t.ex. hemtjänstpersonal eller
assisten. Det grundar sig på om personen behöver hjälp med t.ex. att handla. Avgiften för den
personalen som åker med i färdtjänstbilen ska faktureras VO. Särskilt kundnummer finns för
dem.
Färdtjänst tillståndets längd beror på hur lång tid funktionsnedsättningen bedöms varaktig och
om någon ändring eller förbättring kan ske. Så bedöms även beviljande av fordonstyp och
behov av ledsagare.
Vid beställning av färdtjänst ska meddelas om medföljare och hjälpmedel.
Den som behöver hjälp med att komma upp/ner i trappor till sin bostad kan ansöka, hos
färdtjänsthandläggaren, om bärhjälp med trappklättrare). Beslut måste alltså finnas innan
utförande av tjänst.
Biståndsbeslut tas hos Vård och Omsorg enligt socialtjänstlagen och färdtjänst hos SBF enligt
färdtjänstlagen. I det här fallet har vi riktlinjer med utökad service såsom trappklättrare, det
ingår alltså inte i färdtjänstlagen.
Elisabeth berättar att det inkommit 3 klagomål på färdtjänst under 2021 och för daglig
verksamhet 10 – 15 klagomål gällande försenad taxi, liten bil, för många passagerare i bilen.
Uppföljning av klagomål - hur hanteras klagomål , är resenären informerad hur klagomål
lämnas. Elisabeth berättar att Kontaktcenter tar emot klagomål och sänder vidare till
handläggare. Det händer även att den som klagar ringer handläggaren direkt.
Det är viktigt att synliggöra hur klagomål kan anmälas till förvaltningar som VO och SBF.
Jessica informerar att underlaget för färdtjänstupphandlingen ska vara färdig till slutet av vecka
13 och färdig för drift i mitten av augusti. Tidsbrist gör att kundundersökning inte kan göras. Det
är en tajt tidsplan. KPR skickar med att det är viktigt att de får vara med i ett tidigt skede till
nästa upphandling och poängterar att det är viktigt att chauffören har en god lokalkännedom.
Jessica siktar på en stark uppföljning. Brister och problem måste komma fram.
Övriga frågor
Remissvar från pensionärsorganisationerna till Vård och Omsorgsförvaltning gällande avgifter
och taxor 2022 är inlämnade och svaren är samstämmig med PRO svar -inget att tillägga då
taxor och avgifter är oförändrade.
Det är viktigt att pensionärsorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på frågor som
berör denna målgrupp, möjlighet att lämna remissvar bör ges av samtliga förvaltningar även
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Upplevelseförvaltning.
Frågor som inte blev besvarade på mötet kommer att skickas till pensionärsorganisationerna
via mail . Exempelvis frågan vilket stöd får kund att förflytta sig mellan korttidsboende och
hemmet, anledning till lediga platser på omvårdnadsboenden mm.
Frågor som Kulturhus Joar och lokaler till nästa möte.

Nästa möte i KPR – onsdag 5 maj
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Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte och tackar alla .
Antecknat av

Justeras

Justeras

Tarja C Björkenö

Ulrika Ornbrant

Christer Andersson

Sekreterare

Ordförande

Justerare

