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 2021-11-09 

Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Tid: Tisdagen den 23 november 2021 kl. 8.30–9.45 

Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta kommun. Om distansnärvaro önskas ska 
detta anmälas i förväg.  

Förhinder: 

Du kan skicka e-post till siobhan.gorny@knivsta.se eller ringa tel. 018-34 70 23 för att 
anmäla eventuellt förhinder att närvara vid mötet. 

 

Dagordning KPR 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  

Frågor från föreningarna 

2. Fråga om konsekvenser av nästa års budget för hemtjänst, vårdboenden och 
avgifter   

3. Fråga om utvärdering av nattövervakning med kamera  

4. Fråga om avvikelser inom vård och omsorg av äldre samt åtgärder 

5. Fråga om lägerverksamhet för äldre  

Dialog och samrådsärenden 

6. Pågående förstudie kring eventuell förtätning  

Informationsärenden 

7. Äldredagen – Programförslag m.m. 
Information från föreningarna. 

8. Information om kommande projekt med teamsamverkan mellan 
biståndshandläggare och arbetsterapeut   
Information från vård- och omsorgsförvaltningen. 

9. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 

 

Dagordning för mötestid tillsammans med KFR 

10. Mötesanteckningar från föregående möte 

11. Information från Leif Wall  

mailto:siobhan.gorny@knivsta.se


 

 

 2 

Frågor från föreningarna 

12. Fråga från Funktionsrätt Knivsta om planer på att utvidga eller bygga ny simhall  

Dialog- och samrådsärenden 

13. Mötestider 2022 

Förslag: 22 februari, 19 april eller 3 maj (för att inte krocka med utbildningsnämnden), 20 
september, 22 november.  

Informationsärenden 

14. Information om Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågors studie om 
digitaliseringens inverkan på föreningsliv m.m. under pandemin 
Information från Leif Wall.  

15. Ny tjänst: Hållbarhetsstrateg 
Kommunledningskontoret informerar.  

16. Ny indikator i Mål och budget 2022  
Kultur- och fritidskontoret informerar.  

17. Ny prislista för uthyrning av lokaler 
Kultur- och fritidskontoret informerar. 

18. Varumärkesplattformen 
Kommunikationsenheten informerar.  

19. Lutningen på trottoarer – problem för rullatorer, rullstolar m.m.   
Gatuenheten informerar.  

20. Planering av byggarbetsplatser och markarbeten så att 
rörelsehindrade/synskadade kan komma förbi 
Gatuenheten informerar.  

21. Genomgång av balanslista/ärendelista 

22. På gång i föreningarna 

23. Övriga frågor eller frågor som väcks till kommande möten 

 

 

Välkomna! 

Klas Bergström, ordförande 


