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Mötesanteckningar

Kommunala pensionärsrådet

Tid och plats

2020-02-05 klockan 13.00–16.00 på Linbanegatan 12

Beslutande

Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd, ordförande
Berit Hansson, PRO Enköping
Sven-Erik Karlsson, PRO Fjärdhundra
Bengt Palm, SPF Seniorerna Södra Trögd
Carl-Erik Lind, SPF Enabygden
Bo Axelsson, SPF Seniorerna Fjärdhundra
Elsie Bodin, SPF Seniorerna Lagunda
Annelie Djurklou PRO Norra Trögd

Ersättare

Bitte Myrsell (M)
Lisbeth Låhdö, SKPF
Annelie Porseaus, PRO Södra Trögd
Bengt Thorsell, SPF Seniorerna Norra Trögd
Bengt Palm, SPF Seniorerna Södra 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 hyresfria lokaler,
papperskopior, rutiner vid remisser, politikers ansvar för frågor , parkerings utredning.

3. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns.
Diskussion kring gång- och cykelplan.
Remissvaret från SPF Enabygden är inte så detaljerad, och ännu inte inskickad.
PRO –har skrivit ett remissvar , tycker att all trafik behöver separeras , säkrare för gående.
I diskussionen framkom följande synpunkter; de äldres situation behandlas styvmoderligt man
tar inte hänsyn till åldersperspektivet som exempel vingliga ben, dålig syn och hörsel att köra
rullator.
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I Grillby är det dåligt med trottoarer , kransortsperspektivet bör lyftas.
Gul väst bör användas – informationskampanj för att synas i trafiken borde genomföras.

4. Information från nämnderna
Bitte informerar att resultatet från Vård och omsorgsnämnden är minus 24 miljoner kronor , till
största del är det hemtjänst och personlig assistans som drar iväg, framförallt det privata .En
anledning är att man är övergenerös och dubbelbemanning. Tyvärr finns det inget bra
mätinstrument som kan ge del av förklaringen, förhoppningsvis kommer det att under året att
finnas ett nytt digitalt mätinstrument för just detta.
Trygghetskamera erbjuds och många är positiva till detta. Kall matlåda spar mil och mottas
positiv då man inte behöver vara hemma och vänta som i vissa fall kan vara ett stressmoment.

5. Patrik Holm, plan- och exploateringschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, presenterar
byggnadsplaner .
Enköping växer så det knakar. Under åren 2000 -2010 växte vi med 300 invånare/år. Det var en behaglig
tillväxt. 2012 började en befolkningsökning, 2016 ökade vi med 1100 invånare och då på grund av
migrationen. 2019 ökar vi med 870 invånare/år.
Bostadsbyggande har legat på låg nivå , men nu byggs det i Enköpings stad i områden som Älvdansen,
Gånsta/Åkersberg, Bredsand och Storskogen. I Storskogen kommer det att byggas 1000 bostäder , med
blandning av lägenheter, radhus, villor .
För äldreboende är tillgänglighet till service och kommunikation viktiga delar.
Dr Westerlundsgatan står inför en omvandling , Volvo först i tur ICA vill bygga , 800-1000 stycken nya
bostäder kommer att byggas.
Kraftledning bort från stan, flytta kostar mycket , diskussion pågår mellan parterna. K märkta huset vid
kraftledningen ett hus man borde bevara.
Bredsandskorsningen blir cirkulationsplats – av ökning av trafiken och dels av start av nytt badhus.
Enköpings kommun investerar under 2020-2030 i nytt badhus, ny gymnasieskola, 2 grundskolor, 10
förskolor, nytt kommunhus och i kulturhuset.
Standardisering av skolor och förskolor blir vanligare, billigare att bygga , använda samma ritningar.

6. Sandra Mäkinen, samhällbyggnadsförvaltningen presenterar förslag på ny gång- och cykelplan
(Förslaget har skickats till deltagarna i KPR i början av januari - Respektive organisation svarar senast 7
mars )
Gång- och cykelplan är ett verktyg och ett stöd för politikerna till en vänlig gång och cykel kommun .
Strategier/teman
 Trafiksäkerhet
 Trygghet
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Tillgänglighet
Framkomlighet
Parkering och övrig service
Drift och underhåll
Beteendepåverkan och kampanjer
Turism och rekreation
Genomförande och uppföljning

Remissvar från PRO lämnas till Sandra på mötet.

10, Petra Björklund, måltidsservice, samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om hur de tänker kring
menyer, närproducerat, ekologiskt mm.
Måltidsservice tillagar och serverar förskolor, skola och äldreomsorg.
90 medarbetare
30 kök
7000 portioner/dag
Kafeteria och catering verksamhet på gymnasiet. Kostchef , biträdande kostchef och 2
måltidsutvecklare.
Bra vägledning ”Bra måltider i äldreomsorgen” råd från Livsmedelsverket.







God
Integrerat
Trivsam
Hållbar
Näringsriktig
Säker

Basmatsedel , en för sommaren och en för vinter. Måltidskostnad lunch 18 kronor och middag
16 kronor.
Närproducerat prioriteras och ekologiska varor ökar. Målet är 25 % ekologiskt.
Tillverkningsland Sverige (61 % 2019)
Allt kött kommer från Sverige.

Nedan punkter hanns inte med på mötet då många gästtalare var inbjudna till mötet. Mötet
beslutade att det i fortsättningen endast ska bjudas in en gäst /möte och att nästkommande
möte den 18 mars ska nedan punkter prioriteras och mötet ska vara gästfritt.
7.Rapport från pensionärsorganisationerna
8. Återrapport från regionala pensionärsrådet- Lisbeth Lådhö
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Inget att rapporterar från regionala pensionärsrådet.
9. Övriga frågor –






kring hyresfria lokaler
papperskopior
rutiner vid remisser
politikers ansvar för frågor
parkeringsutredning

Frågor som diskuterades:
Bostadsförsörjningsplaner- hur kan vi vara med och påverka
Trygghetsboende – för finskspråkig , de närmaste 10 åren är det många sen planar det ut
Service – obemannade livsmedelsbutiker , svårigheter med digitalt utanförskap
Omvandling av dr Westerlundsgatan , byggplaner – PRO har verksamhet på ”taket ” av
fastigheten.

Nästkommande möte
Onsdag 18 mars klockan 13.00-16.00 på Linbanegatan 12, Kungsängsliljan

Bifogas:
Bildspel
Patrik Holm presentation , Byggplaner
Sandra Mäkinen , Ny gång- och cykelplan
Petra Björklund, måltidsservice

Antecknat av

Justeras

Justeras

Tarja Cucevic-Björkenö

Ulrika Ornbrant

Berit Hansson

Sekreterare

Ordförande

Justerare

