
    Mötesanteckningar 

Kommunala pensionärsrådet  

 

Tid och plats  2022-12-07 klockan 13.00–16.00 på Linbanegatan 12 och Teams 

Beslutande Peter Book (M) ordförande 
 Anders Wickman (NE)  

Berit Hansson, PRO Enköping  
Sven-Erik Karlsson, PRO Fjärdhundra  
Jan-Erik Svedman, SKPF 
Carl-Erik Lind, SPF Seniorerna Enköping 

                                              
Ersättare Bitte Myrsell (M) 

Jesper Englundh (S) 
Christer Andersson PRO Enköping 

 Lillemor Erixon PRO Trögd 
                     

Övriga deltagare Anja Johansson, adjungerad  
Irma Aalto, sekreterare 
 
 

1. Öppnande och justering 
Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.  
Berit Hansson utses till justerare. 
 
2. Godkännande av föredragningslistan 
Förslaget till föredragningslista godkänns med tillägget i övriga frågor om hemtjänstindex.  
 
3. Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns efter sekreterarens rapport om uppdrag från 
föregående mötet samt en kortare diskussion och läggs till handlingar.  

Tillgänglighet under valet – frågan skickades till Valnämnden som skickade den vidare till 
valkontoret hos KLF för att noteras inför nästa val. 

Hörslinga till möteslokalen – beställt till Kungsängsliljan. 

Remiss Nästa Steg – kopia av Vård- och omsorgsnämndens remissvar har skickats till 
organisationerna. 

Minnesanteckningar från utvärderingsmötet – ordföranden redogör till Jesper Englundh och 
Anders Wikman hur deltagarna till utvärderingsmötet bestämdes. 
 

4. Föreningarnas hus – pensionärernas medverkan 
Marita Ghafouri, samordnare civila samhället på Upplevelseförvaltning redogör för processen. 
Behovsinventeringen tillsammans med föreningarna sker under januari – april. Detaljerna framgår i 
den bifogade presentationen (FHUS- KPR 7 december 2022). Tidsplanen har även presenterats på 
föreningsdialogen den 24 november och i nyhetsbrev som gick ut några dagar senare. Information 
kommer att publiceras i  Aktuellt – Enköpings kommun (enkoping.se). I Kalendarium – Enköpings 
kommun (enkoping.se) kommer inbjudan och datum ligga för samtliga aktiviteter för 
föreningslivet. Inbjudan kommer att skickas ut till styrelser i ideella föreningar som finns i 
kommunens föreningsregister. 

https://enkoping.se/fritid-och-kultur/forening-i-enkoping/aktuellt.html
https://enkoping.se/fritid-och-kultur/forening-i-enkoping/kalendarium.html
https://enkoping.se/fritid-och-kultur/forening-i-enkoping/kalendarium.html


Ett medskick från KPRs medlemmar – huset bör kallas Pensionärernas hus och inte Föreningarnas 
hus. 
 

5. Regeringens satsning ”Förhindra ensamhet bland äldre” – vem ansvarar i Enköping 
Bitte Myrsell Vård- och omsorgsnämnden och Barbara Lundgren Vård- och omsorgsförvaltningen 
resonerar kring hur ansvaret över den satsningen regeringen har föreslagit i sin budgetproposition 
kunde delas i Enköping. Satsningen beräknas vara 300 miljoner för hela landet och består av 
riktade insatser på äldresamtal/hälsosamtal, på att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre samt 
på äldres idrott. Ansvaret för dessa ligger mellan vård- och omsorg och upplevelse. Barbara och 
Bitte poängterar att satsningen bör kroka arm med den nya socialtjänstlagen.  
 
6. Lokalresursplanering (PRO) Ljunggården framöver  
Barbara Lundgren berättar att inga ändringar i lokalresursplanering är planerade innan processen 
med Föreningarnas hus är klar. Upplevelseförvaltning har uppdraget för lokalbokning och Barbara 
kommer att meddela bokningsservice att de kan lämna ut information om vem som har bokat 
lokalen för VO bokningar. Om en bokad lokal inte används ber hon att hon får information om det. 
 

7. Övriga frågor 
Carl-Erik Lind SPF Seniorerna Enköping berättar om SPF Seniorernas undersökning hemtjänstindex 
där Enköping är på plats 105 av landets 290 kommuner som alla har skickat in svar. Indexet 
bedömer hur informationen, biståndshandläggning, utförande, stöd och utveckling fungerar. 
Kommuner kan beställa en fördjupningsrapport och organisationer vill i så fall ta del av den för att 
ge sina synpunkter.  

Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” bifogas mötesanteckningarna. 
 

Planerade möten 2023  
 
Mötets avslutande 
Ordförande avslutar dagens möte och tackar deltagarna. 
 

Antecknat av  Justeras  Justeras 

 

Irma Aalto  Peter Book  Berit Hansson  

Sekreterare    Ordförande  Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


