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Minnesanteckningar från extra 
sammanträde i Kommunala 
Pensionärsrådet  
Datum: 2022-04-22 

Tid: 13.00- 15.45 

Lokal: Stadshuset, Aftonstjärnan 

Närvarande 

Förtroendevalda 

Eva Christiernin (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR 

Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden 

Tobias Smedberg (V), äldrenämnden 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): 

Ordinarie ledamöter 

Karin Näslund-Westman, vice ordförande KPR 

Sven-Erik Nyström 

Harald Nordlund 

Ersättare 

Mats Hallor 

Anna Gelvås 

Inger Sjöberg  
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Övriga deltagare 

Tjänstepersoner 

Daniel Karlsson, utredare vård- och omsorgsförvaltningen, sekreterare KPR 

Maria Ahrgren, avdelningschef strategi och planering kommunledningskontoret 

Frånvarande 

Förtroendevalda 

Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 

Alfonso Marin (KD), kulturnämnden 

Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden  

Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): 

Yvonne van Baal 

Hans Nordström  
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Mötespunkter 

Paragraf 37–41 

Utses att justera: 

Paragraf: 37–41 

 

Sekreterare:  

Daniel Karlsson 

 

Ordförande:  

Eva Christiernin 

  

Justerande: 

Harald Nordlund  
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1. § 37 Val av justerare  

Harald Nordlund utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet skickas 

ut för godkännande per mejl och justeras sedan i receptionen på Stadshuset. 

2. § 38 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

3. § 39 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

4. § 40 Genomgång av kommunens mål- och budgetprocess 

Maria Ahrgren informerar om kommunens mål- och budgetprocess för mål och budget 

2023 med plan för 2024–2025.  

För mer information se bilaga 1. 

• UPS framhåller att externa aktörer bör användas som begrepp, inte privata 
aktörer. UPS undrar vidare varför inte låneskulden har minskat mer med de 

stora jämförelsestörande posterna samt om det finns resultatkrav på bolagen 
och hur de i så fall sätts. 

 

• Eva Christiernin svarar att det är väldigt mycket som byggs och investeras i 

kommunen och att kommunen i viss mån försöker undvika att ta nya lån. 

Maria Ahrgren svarar att resultatkraven sätts genom dialog i mål- och 
budgetprocessen, ägardialoger och nämnddialoger. 
 

• UPS lyfter frågan om datasäkerhet och fejkad information och undrar hur 

kommunen arbetar med dessa frågor.   
 

• Maria Ahrgren svarar att kommunen har ett löpande 
informationssäkerhetsarbete som pågår, med utbildningar och att identifiera 

och bemöta dessa risker i den mån det handlar om den kommunala 

säkerheten. Exempelvis så har tvåsäkerhetsinlogg införts för medarbetare och 

kommunstyrelsen har gett ett uppdrag till kommunen att kunna arbeta 
analogt och att höja beredskapen i syfte att verksamheterna ska stå väl 

rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut. 
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5. § 41 Workshop kommunens mål- och budgetprocess 

Workshop genomfördes i grupper. Nedanstående synpunkter utifrån uppdrag i nu 
gällande mål och budget framfördes: 

Grupp 1:  

Inriktningsmål 1, uppdrag 3 

Dilemma kring att utveckla digitala samhället samtidigt som vi inte ska tvinga på 
digitala lösningar på människor. Viktigt att vi i stället arbetar med att erbjuda stöd 
kring digital inkludering.  

Vi behöver se digitaliseringen tillsammans med den ökande ofrivilliga ensamheten. Här 

finns en möjlighet kring samverkan kommun/pensionärsorganisationerna. Vad kan vi 

göra tillsammans? 

Robotisering kan ge möjligheter, men får inte ersätta mänsklig kontakt.  

 

Inriktningsmål 2, uppdrag 5 

Vi behöver ett djupare, mer ingripande förebyggande arbete. Inför ”livskunskap” som 

ämne i skolan för att på allvar jobba med barnens bild av vilket samhälle de lever i. 

Förtydliga skolans fostransuppdrag.  

 

Inriktningsmål 7 

Attitydfrågan, ålderism. Här behöver vi hitta på flera åtgärder för att förändra på riktigt.  

Faktum är att vi skjuter upp åldrandet för varje generation, men som samhälle har vi 

inte förhållit oss till detta.  

Arbetet med äldrevänlig kommun och kraftsamling för äldreomsorgen ska fortsätta. 

Fokus på att forma samhället tillsammans med de närmast berörda. 

Grupp 2  

Inriktningsmål 1: 

Bejaka digitaliseringen och dess möjligheter. Tex kameror hemma som ser om någon 
behöver hjälp.  

IT-kompetensen behöver öka både hos äldre och hos personal i äldreomsorgen. 

IT kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten helt. IT-kompetens behöver 

kompletteras med god språk- och kulturell kompetens=kommunikativ kompetens. 

 

Inriktningsmål 2: 

Utvidga bidragsreglerna så att även andra föreningar än idrottsföreningar kan få bidrag 
för äldres fysiska aktiviteter. 
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Inriktningsmål 4: 

För att motverka psykisk ohälsa är åtgärder mot ensamhet viktiga. Mer uppsökande 

verksamhet efterfrågas.  

Inför seniorluncher på alla skolor. 

Insatser för att få stopp på fusket med bidrags och välfärdssystemen måste bli bättre så 
pengarna används till rätt sak. Myndigheter och förvaltningar måste kunna utbyta 
information och samköra uppgifter. Både för att motverka fusk och för att individer ska 
få rätt stöd och vård. 

Grupp 3: 

• Avgiftsfritt trygghetslarm till alla som har behov av det  
(Kostar idag 217 kr/månaden). 

• Bättre kompetens bland biståndshandläggare. Bra kunskaper krävs på grund 

av komplexiteten i uppdraget. 

• Snabba på utvecklingen av digitala välfärdstjänster. Detta kommer att 
förbättra livskvaliteten och tillgängligheten av välfärdstjänster för de äldre 

samt spara tid och resurser för kommunen. 

• Fler möteslokaler behövs för föreningslivet! 

• Utökat område för ordningsvakter. 

• Utökat seniorkort – dumt att ha tidsbegränsningar. 

• Uppsökande verksamhet för att bryta social isolering och psykisk ohälsa. 

• 7:23: Genomför språkundervisning och språkmentorer. 

• Äldrevänlig kommun, kom ihåg att göra insatser för äldre på 

landsbygden/kringorterna! 

Diskussion efter workshop lyfte följande ytterligare synpunkter: 

• Uppsökande verksamheten har försvunnit, det behövs insatser för att bryta 
social isolering 

• Fokus behöver ligga på uppdrag 23 i nuvarande mål och budget  

” Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och 

språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för 
anställda med behov av det inom vård och omsorg” 

• Det behövs en mellanboendeform, det kan förbättra hälsan hos äldre 

• Äldrevänlig kommun gäller även landsbygden, det behöver understrykas 

• Robotisering kan ge många positiva effekter och underlätta för ett 
självständigt liv 

• Behöver lyssna till pensionärsföreningarna, de ser hur det är för de äldre i 
vardagen 

• Digitaliseringen behöver ses som möjlighet inte som hot, men måste också 
kompletteras med den mänskliga kontakten. Medarbetare behöver också 
utveckla IT-kompetens. 

• Äldres idrottande, varför begränsa bidrag till äldre till idrott? 

• Seniorluncher bra om det kan erbjudas på alla skolor 

• Fusk inom välfärden och bidragssystemen, myndigheters system måste kunna 
utbyta information och ge rätt vård och stöd. 
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