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Minnesanteckningar
2021-09-30

Kommunala pensionärsrådet
§8

Föregående möte/minnesanteckningar
Beslut
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Genomgång av minnesanteckningar från mötet den 29 april 2021

Utskickade handlingar


Minnesanteckningar KPR 2021-04-29 §§ 1–7l
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Minnesanteckningar
2021-09-30

Kommunala pensionärsrådet
§9

Information från pensionärsorganisationerna
Beslut
Rådet noterar och diskuterar informationen och lägger dokumenten från PRO och SPF som
bilagor till minnesanteckningarna, liksom bladet om träffverksamheterna.

Sammanfattning
Diskussioner och resonemang kring frågorna i utskickat dokument och andra aktuella
frågor
- Som vid förra mötet nämns lokalfrågan som ett stort problem. Det är exempelvis svårt att
få besked om ny lokal för verksamhet som måste flytta pga. förestående rivning av det
hus där den nu håller hus. Uppmärksammas att Stockbygården nu går att hyra (vilket är en
nyhet för pensionärsorganisationerna; se sista punkten nedan).
- Önskemål om att KPR ses som en referensgrupp som kommer in tidigare i
beslutsprocesserna framförs: löpande kortare möten i stället för glesa långa.
Spontankontakt, t.ex. via e-post, mellan mötena rekommenderas.
- Studiebesök till kommuner som kan ses som goda exempel föreslås. Jönköpings kommun
nämns, liksom Sandviken med sitt kultur- och aktivitetshus Valhalla.
- Förbättring av kommunikationen mellan kommunen och de äldre är nödvändig. Det räcker
inte med enbart digital information på hemsidan utan det behövs även riktad information,
liksom blad och broschyrer på vårdcentraler o.dyl. Det nu bifogade informationsbladet om
de olika träffverksamheterna bör spridas.

Utskickade handlingar


KPR Normer etc förslag från PRO och SPF inkl bilagal
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Ulf Pewe
Kommunala pensionärsrådet; KPR:s sekreterare
KPR Normer etc förslag från PRO och SPF
den 20 september 2021 09:59:49
Normer KPR PRO o SPF sept 21 OK.docx

Hej Gunilla
Hoppas allt är bra med Er och ser fram emot mötet den 30/9.
Översänder härmed en fil med önskemål om vad som vi ifrån vår sida önskar ”ta upp” på mötet.
Jag förstår om vi inte hinner med allt – men på sikt.
Här nedan framgår lite om våra problem ang. lokaler.
Vi ledare har kommit fram till att torsdag förmiddag är bäst men som alternativ kan vi tänka oss
måndag förmiddag.
Vi har ju bara lokalen till slutet av oktober för sedan ska den rivas. Det verkar ju underligt att riva
gymnastiksalen som är hopbygd med skolans matsal då matsalsdelen ska vara kvar. Enligt vad jag
förstår ska Ekebyhovsskolans verksamhet flytta till den skola som ska byggas vid Brygga. Denna
skola är väl fortfarande på planeringsstadiet och det lär ta många år till den är klar. Är det någon
i SPF'styrelse som känner någon i byggnadsnämnden som kan få fram någon form av besked
varför de måste riva "vår danslokal". Vi kan vara där på någon form av "rivningskontrakt" och
sluta dansa när rivningen blir aktuell.
Vi kan också tänka oss att få tid i Träkvista Fritidsgård där vi varit tidigare. Trots många försök så
vill inte föreståndarinnan ha oss där. De flesta pensionärer i vår dansgrupp är "Gamla Ekeröbor"
och mångåriga skattebetalare och tycker att det vore rimligt att få ta del av det vi varit med och
betalat för.
Hälsningar
Kerstin H
Den 2021-09-06 kl. 16:40, skrev Ulf Pewe:
Hej Kerstin
Kul att ni är igång Jag ska undersöka hur vi ska kunna hjälpa till med lokalfrågan det är ju tyvärr så
att antalet lokaler till disp. Minskar, Vi har tagit upp detta bla. I KPR och även direkt med Adam
men allt är (på ren svenska) ”Djävligt trögt”.
Vilken dag och tid önskar Ni – ge två alternativ.
Ha de så bra
Hälsar
Ulf

Har Du några frågor eller funderingar, hör gärna av Dig till mig.
Med vänliga hälsningar
Ulf (Pewe)
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Förslag från pensionärsföreningarna i Ekerö Kommuns
KPR- grupp ang. former och innehåll för arbete och
möten. Dd. 15/9 2021.
Sammanfattning.
• Den absolut viktigaste frågan är lokalfrågan. Det är allvarligt
att pensionärsföreningarna inte kan anordna möten för sina
medlemmar p.g.a. avsaknaden av samlingslokal.
Vi har ”en dröm” där alla föreningar kunde överta Ekgården eller
substitut och där bedriva verksamhet 7 dagar i veckan med
möjligheter till kontakt och möten inom flexibla lokaler. Reception
och administration kan eventuellt ske genom föreningarnas försorg.
Utan lokal kommer pensionärsföreningarna inte att kunna expandera
och utöka sina medlemsvolymer, inte heller kan vi genomföra fler
aktiviteter då lokaler saknas. Vi ber kommunen överväga
ovanstående, innan man tar slutligt beslut angående Ekgården
eller annat alternativ.
• Skulle gärna se ett djupare och bättre samarbete mellan
kommunen och pensionärsföreningarna. Dialog mellan kommun
och föreningarna ska kunna ske löpande och inte endast vid KPR
mötet några gånger per år. Vi vill vara en del av den aktiva
kommunen!
• KPR bör vara en samtalspartner och ett rådgivande organ, när
det gäller utvecklingen i kommunen, med fokus på frågor som
berör äldre personer och då särskilt äldre som har svårt att föra
egen talan. Det som är bra för äldre är också bra för andra
grupper tex för personer inom LSS, barn.

Önskvärda punkter.
1. Kommunen bör bidra till att människor kan mötas. Det bör
finnas mötesplatser / träffpunkter dit äldre kan gå och träffa
andra. Detta för att bryta isolering och ensamhet.
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2. Kommunen bör ställa sina större lokaler till förfogande för äldre
att mötas, tex aulor i skolor (utanför skoltid) så att
pensionärsföreningarna kan ha sina möten samt göra det möjlig
att utöva fysisk aktivitet genom att ställa gymnastiksalar och
andra lokaler till förfogande. Detta fungerar bra idag på en del
platser, men vi önskar att man kunde utöka detta inom hela
kommunen.
3. Kommunen bör möjliggöra att äldre personer i kommunen som
bor i eget boende, vid behov (till självkostnadspris) kan äta vid
kommunala inrättningar. Tex på äldreboenden eller i
skolbespisningar.
4. Kommunen bör se till att KPR kan ingå som referensgrupp vid
planering av nya centra eller områden som ska bebyggas samt
när det gäller andra äldrefrågor tex. Servicegrad för hemtjänst
samt uppföljning av denna och andra relevanta nyckeltal,
kommunala transporter, färdtjänst, mm.

Meddelanden och statusaviseringar.

Aviseringar ang. kommunens planer för pensionärer och äldre inom
kommunen.

Aktuella ärenden.

Hur ser det ut med beläggningen på våra äldreboenden?
Paviljongerna i Stenhamra vad händer? Utrymning av Ekgården.
Ekgården och Tranholmen, status?
Träkvistas äldreboende, status?
Kommunala hemtjänsten: status, struktur och fördelning mellan
privat och kommunal drift, kvalitetsnyckeltal.
• Hur har kommunen använt de 3.439.484 kr till
Äldreomsorgslyftet?
• Hur har kommunen använt de 9 654 630 kr för Äldre satsningen?
• Kommunens öppna pensionärsverksamhet, status?

•
•
•
•
•

För PRO och SPF
Gun Häll

Mats Widén
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Ulf Pewe

Från: Gun Häll
Skickat: den 27 september 2021 10:10
Till: Kommunala pensionärsrådet; Kommunstyrelsen
Ämne: Re: Kallelse – möte med kommunala pensionärsrådet torsdag 30/9 kl. 8.30
Hej!
Jag kan tyvärr inte vara med den 30/9-21. Britt-Marie Ohlson kommer att vara med från PRO
Färingsö.
Vi har några frågor till, som vi vill ha svar på.
Hur har kommunens verksamheter fungerat under Corona tiden? Vad har ni dragit för slutsatser
av detta? Då menar vi inte bara inom Socialnämnden.
Vaccinationsgraden inom Hemtjänsten, Hur ser det ut i Ekerö kommun?
Förstår att det kan bli svårt att hinna med alla frågor, men vi kanske kan ha ett extra KPR möte
för att få svar på våra, för oss viktiga frågor. Det var ju så länge sedan vi sågs.
Med vänlig hälsning
Gun Häll
Ordförande
PRO Färingsö
vice ordförande PRO Stockholms län
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Träffpunkt Kajutan
Program hösten 2021
Lokal: Aktivitetslokal Terassen på Ekgården

Obs! Ny
lokal!

(Ingång från Floravägen 13 B på innergården)
Anmälan till grupperna sker till Ebba på telefonnummer 073-660 43 40

Måndag Social samvaro med fika 10.00-11.30 (självkostnadspris)
Promenadgrupp 13.00-14.00

Onsdag Qigong (max 10-12 personer per grupp)
Grupp 1 13.30-14.30
Grupp 2 14.45-15.45

Torsdag Bingo 10-11.30

Fredag
(jämna
veckor)

IT-cafe 10.00-11.30

varannan vecka, uppstart v38

Varmt välkomna!
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Träffpunkt Vallviken
Program hösten 2021
Lokal: Söderströmsgårdens aktivitetslokal
(Ingång från parkeringen bortom huvudentrén, Uppgårds skolväg 12)
Anmälan till grupperna sker till Ebba på telefonnummer 073-660 43 40

Tisdag Social samvaro med fika 10.00-11.30 (självkostnadspris)
Promenadgrupp 13.00-14.00

Onsdag Bingo 10-11.30

Torsdag Qigong (max 10-12 personer per grupp)
Grupp 1 9.30-10.30
Grupp 2 10.45-11.45

Fredag
(Ojämna
veckor)

IT-cafe 10.00-11.30

varannan vecka, uppstart v39

Varmt välkomna!
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Minnesanteckningar
2021-09-30

Kommunala pensionärsrådet
§ 10

Information från politiken
Beslut
Rådet noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden Gunilla Blom (C) meddelar att hon ämnar ta upp med de övriga
rådsordförandena frågan om delgivning av minnesanteckningarna till kommunstyrelsen. För
närvarande sker ingen sådan återrapportering. Inger Andersen (S) stöder förslaget.
Inger Andersen (S) rapporterar om aktuella frågor och om vad som har rapporterats
i socialnämnden.
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Minnesanteckningar
2021-09-30

Kommunala pensionärsrådet
§ 11

Statistik äldreboende – antal i väntan på plats m.m.
Beslut
Rådet noterar statistiken men framöver önskas hellre uppgifter per äldreboende, såsom var
brukligt tidigare.
Sekreteraren åtar sig att undersöka om detta är möjligt, för återrapportering nästa möte.

Sammanfattning
Statistik som den bilagda inkl. kommentarer tas varje månad fram av socialförvaltningens
äldreenhet och registreras i ett samlingsärende i socialnämndens diarium.

Utskickade handlingar



Rapport – Personer med beslut om permanent särskilt boende per 2021-08-31l
Kommentarer till rapport – Personer med beslut om permanent särskilt boende per
2021-08-31l
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Minnesanteckningar
2021-09-30

Kommunala pensionärsrådet
§ 12

Kommande möte, fredag 3 december 2021
Beslut
Rådet noterar informationen och påminner om att rapport om byggnationer av
äldreboenden önskas som stående punkt vid framtida möten.

Sammanfattning
Samma mötestid, start kl. 8.30, bokad möteslokal är Debatten (kan komma att ändras).
Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström (M) är inbjuden och kommer att närvara.
Tydligare rutiner och information kring insläpp och bilparkering behövs, då receptionen inte
är öppen vid mötets början.
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Minnesanteckningar
2021-09-30

Kommunala pensionärsrådet
§ 13

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor att ta upp, ordföranden tackar för mötet.
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