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Sammanträdesprotokoll från 
Kommunala Pensionärsrådet  
 

Datum: 2021-06-11 

Tid: 9.00- 11.00 

Lokal: Digitalt via Teams 

Närvarande 

Förtroendevalda 

Eva Christiernin (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR 

Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen § 14–18 

Tobias Smedberg (V), äldrenämnden § 11–16 

Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden 

Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden 

Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 

Alfonso Marin (KD), kulturnämnden 

För UPS(Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): 

Ordinarie ledamöter 

Karin Näslund-Westman, vice ordförande KPR 

Sven-Erik Nyström  

Britt-Mari Ekholm 

Britt-Marie Löfgren 

Ersättare 

Mats Hallor 

Per Lundberg 

Inger Sjöberg 

Ulla Hjelmqvist 
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Övriga deltagare 

Tjänstepersoner 

Daniel Karlsson, utredare vård- och omsorgsförvaltningen, sekreterare KPR 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen § 11–15 

Carina Juhlin, biträdande förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen  

Heléne Stenlund, äldreombudsman vård- och omsorgsförvaltningen 

Martina Hedström, trafikplanerare stadsbyggnadsförvaltningen § 11–15 

Frånvarande 

Förtroendevalda 

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

Mötespunkter 

Paragraf 11–18 

Utses att justera: 
Paragraf: 11–18 

 

Sekreterare: 

Daniel Karlsson 

 

Ordförande: 

Eva Christiernin 

  

Justerande: 

 Karin Näslund-Westman 
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1. § 11 Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Karin Näslund-Westman utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet 

skickas ut för godkännande per mejl den 26 juni och justeras sedan per post. 

2. § 12 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag 

3. § 13 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

4. § 14 Information från vård- och omsorgsförvaltningen 

Lenita Granlund informerar: 

Inom äldrenämndens verksamheter så har användandet av skyddsutrustning börjat 
trappas ned successivt. Nästa vecka kan medarbetare ta av sig munskydd när de inte är 
i brukarens absoluta närhet.  

Kraftsamlingen inom äldreomsorgen pågår och medel har kommit från regeringen. 

Arbete pågår med att se över bemanningen och se om medarbetarnas scheman kan 
göras bättre. En annan aktuell fråga är om verksamheternas chefer kan få färre 

medarbetare än idag.   

Eva Christiernin tillägger att ett uppföljande möte om kraftsamlingen inom 

äldreomsorgen kommer att hållas under hösten.  

Salem Sarsour framhåller att det i media framkommit att en person i trettioårsåldern 
som varit smittad arbetat på ett LSS-boende under längre tid och undrar hur detta kan 

motverkas inom nämndens verksamheter.  

Lenita Granlund svarar att arbete med detta pågår kontinuerligt och om en 
medarbetare är smittad men inte bryr sig om detta och ändå går till jobbet har ansvarig 

chef rätt att stänga av och skicka hem medarbetaren. Detta kan dock vara svårt för 

arbetsgivaren att få kännedom om ifall inga symtom finns. Generellt är detta dock 

inget stort problem.  

Karin Näslund-Westman undrar när kommunens träffpunkter kommer öppna.  

Lenita Granlund svarar att vård- och omsorgsförvaltningen följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Dessa förväntas förändras 
närmast den 1 juli. Tanken är att verksamheten i höst ska kunna bedrivas som vanligt i 
takt med att övriga samhället öppnar upp. Det finns ett behov att tydliggöra detta 

genom att sätta konkreta datum för när detta förväntas kunna ske. 

Eva Christiernin informerar om att det under hösten planeras för flera större händelser. 

Den 1 oktober äger den internationella äldredagen rum. Det planeras även för fler 

aktiviteter under hösten. Ambitionen är inte att kommunen ensam ska göra detta utan 

att det breda föreningslivet ska ha en aktiv roll och förhoppningen är även att 
kommunen och föreningslivet nu åter ska kunna fördjupa samverkan efter det akuta 
pandemiskedet.  

I november kommer sedan äldremässan att äga rum. Kommunen går in som 

medarrangör och kommer ge plats för Uppsalas föreningar inom ramen för detta. Sista 
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delen av de större evenemangen planeras äga rum under tidig vår i form av en 
avslutande festival under 1–2 dagar.  Tanken är att boka en central plats och även 
bjuda in något kändare ansikte. Information om detta kommer gå ut först efter 

sommaren. 

5. § 15 Trafikmiljön i Uppsala 

För mer information se bilaga 1. För UPS synpunkter och frågeställningar på 

trafikmiljön för äldre i Uppsala se bilaga 2.  För felanmälan av enkelt avhjälpta hinder se 
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/felanmalan/felanmal-enkelt-avhjalpt-hinder/ 

Martina Hedström informerar:  

Kommunen har som ambition att satsa på strategisk gångplanering och att följa upp 

att man gör rätt saker. Att förflytta sig till fots har många fördelar, det är väldigt bra för 
miljön och för hälsan, det kostar inget och det tar ingen extra plats i stadsrummet. Det 

finns därför goda argument för att satsa mer på gångtrafikanter. Det måste också 
finnas plats för de som inte går så snabbt och det behöver därför finnas stråk för de 
som tar sig fram långsamt såväl som snabbt. Statusen på promenaden behöver höjas. 

Det finns också en konflikt mellan gångtrafik och cykeltrafik. Ju fler som cyklar desto 
större blir risken för svårigheter för de som förflyttar sig till fots. 

För att öka attraktiviteten för gångtrafiken behöver gångvägarna hålla en god kvalitet. 

Detta inbegriper exempelvis vägens genhet, god tillgänglighet utan onödiga hinder och 

höjdskillnader och med kontrastskillnader, trygghet genom exempelvis god belysning, 

bra miljö exempelvis utan bullar och luftföroreningar, samt att omgivningarna upplevs 
som trivsamma och estetiskt tilltalande. 

Alfonso Marin undrar vad strategin är för elsparkcyklar som utgör ett problem särskilt 
för bland äldre och synskadade i stadsmiljön. 

Salem Sarsour undrar hur kommunen hanterar barer och restauranger som inte bryr 
sig inte om att hålla gångvägar fria, utan sätter barstolar mitt i gångstråk och tvingar ut 

folk i cykelstråk eller i gatan. Detta skapar särskilda problem för synskadade. 

UPS framhåller att det saknas disciplin hos cyklister och att frågan bland annat bör tas 
upp på universitet och bland studenterna. Ett annat problem är att cykelstråken ändrar 

riktning utan tydliga hänvisningar, detta borde markeras i gatan med pilar. UPS undrar 
även om kommunens stadsvärdar finns i ytterområdena i kommunen. 

Martina Hedström ger följande svar: 

När det gäller elsparkcyklar så jobbar kommunen bland annat genom kampanjen 
”parkera schyst ”. Stadsvärdar finns som tar bort felparkerade cyklar framför allt på 
gångstråk. Kommunen samarbetar även med företagen som äger elsparkcyklarna för 

att dessa ska stå parkerade på lämpliga ställen i staden. Tekniken gällande detta går 
framåt och framöver kan det komma att ge kostnader att parkera fel även med 

elsparkcyklar. 

När man som näringsidkare ansöker om uteservering ska kommunen inte bevilja dessa 
om det förhindrar framkomligheten. Under den pågående pandemin, med den svåra 
situationen för många restauranger, har det dock funnits viss press på handläggarna 

att bevilja tillstånd så att verksamheterna överhuvudtaget ska kunna överleva. Det har 
därför i vissa fall beviljats tillstånd lite väl generöst. Detta kommer förhoppningsvis bli 

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/felanmalan/felanmal-enkelt-avhjalpt-hinder/
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bättre nästa år. Det är bra om man hör av sig och felanmäler detta om man ser denna 
problematik på en specifik plats. 

Stadsvärdarna finns i första hand på plats i Uppsala stad och är anställda av 
kommunen för att jobba med ordning och reda i trafikmiljön. Kommunen informerar 
kontinuerligt om hur man ska cykla exempelvis riktat mot studenter, men det är tyvärr 

svårt att nå de som bäst skulle behöva Informationen. Kommunen försöker därför 

trygga tillräckligt med utrymme i trafikmiljön för att så få konflikter som möjligt ska 
uppstå mellan trafikanter. 

6. § 16 Rapport från möte om mål och budget 2022–2024 

Daniel Karlsson ger en kort återrapportering från mötet. För mer information se bilaga 

3. För UPS inlämnade synpunkter på kommunens mål och budget se bilaga 4. 

Karin Näslund-Westman tillägger att UPS under mötet underströk att den enskilde inte 
bara ska kunna välja utförare, utan tryggheten i att även kunna välja vem som ska 

utföra insatsen också är viktig. En annan central punkt var att en handlingsplan mot 

våld i nära relationer också måste finnas. 

Tobias Smedberg framhåller att det är positivt att UPS tar upp synpunkter på mål och 
budget på den konkretionsnivå man gjort och att äldrenämnden i sin helhet bör få ta 

del av dessa.  

7. § 17 Lägesrapport äldrevänlig kommun 

För mer information se bilaga 5. 

Heléne Stenlund informerar om att Röda Korset nu avslutar volontärinsatser inom 

ramen för pandemin och hänvisar personer vidare, men att man identifierat en 
handfull personer där detta inte går att göra på ett enkelt sätt, då isoleringen varit så 
lång. Röda Korset har i samband med detta framfört önskemål om en kontakt i 

kommunen att kunna föra dialog med och slussa vidare till. 

UPS framför att man tror att det är mer än en handfull som behöver dessa insatser. 

UPS framhåller vidare att det kommit in mycket synpunkter på att Seniorkortet i 

kollektivtrafiken inte börjar säljas förrän efter sommaren och undrar om det är sant att 
Seniorkortet bara går att köpa som årskort. UPS önskar även att 

äldreombudsmannens årsrapport skulle utvecklas och skulle vilja se en mer 

konkretiserad rapport där exempelvis balansen av arbetsuppgifterna, hur många 
samtal och klagomål som tas emot mm. skulle framgå, också för att kunna jämföra 

med tidigare år. 

Heléne Stenlund svarar att Seniorkortet är ett årskort men att man kan dela upp 
betalningen på 750 kr i månaden. När det gäller äldreombudsmannens roll så har 
inriktningen ändrats över tid. Äldreombudsmannen får inte särskilt många frågor i 

första skedet som första kontakt. Ibland kan personer kontakta i ett senare skede för 

att kunna bli lotsade rätt men detta utgör inte heller en större del av arbetstiden för 
rollen och är inte heller syftet. 
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8. § 18 Dagordning för kommande möte 

Följande punkter tas med till kommande sammanträden: 

Välfärdsteknik. Aktivitetslistan i planen för välfärdsutveckling skickas ut som bilaga 
inför nästa KPR-möte. 

Grönytor i Uppsala kommun 

Bidrag för äldre för fysisk aktivitet 

Bostäder för äldre i staden och på landsbygden, vad är på gång? 

Handlingsplan för luftförorening 

Dragning av kommunens äldrevägledare 

Dragning av mobila närvårdsteamet 
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