
Sida 1 (9) 

 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Innehåll 
Sammanträdesprotokoll från Kommunala Pensionärsrådet .............................................. 2 

Närvarande ............................................................................................................................ 2 

Förtroendevalda ............................................................................................................... 2 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): .......................................... 2 

Övriga deltagare ............................................................................................................... 3 

Frånvarande .......................................................................................................................... 3 

Förtroendevalda ............................................................................................................... 3 

Mötespunkter ........................................................................................................................ 4 

1. § 27 Val av justerare och fastställande av justeringstid ....................................... 5 

2. § 28 Fastställande av föredragningslistan ............................................................ 5 

3. § 29 Godkännande av föregående protokoll ........................................................ 5 

4. § 30 Mobila närvårdsteamet ................................................................................... 5 

5. § 31 Verksamhetsbidrag, fysisk aktivitet för äldre ............................................... 6 

6. § 32 Kommunens äldrevägledare för döva ........................................................... 7 

7. § 33 Lägesrapport äldrevänlig kommun ............................................................... 8 

8. § 34 Sammanträdestider 2022 ............................................................................... 8 

9. § 35 Revidering av rådets föreskrifter .................................................................... 9 

10. § 36 Dagordning för kommande möte .............................................................. 9 

 

  

Kommunala Pensionärsrådet 

Protokoll 

 
Handläggare:  

Daniel Karlsson 



Sida 2 (9) 

 

Sammanträdesprotokoll från 
Kommunala Pensionärsrådet  
Datum: 2021-11-26 

Tid: 9.00- 11.00 

Lokal: Digitalt via Teams 

Närvarande 

Förtroendevalda 

Eva Christiernin (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR 

Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 

Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden 

Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden 

Alfonso Marin (KD), kulturnämnden  

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  

Britt-Mari Ekholm  

Britt-Marie Löfgren 

Ersättare 

Inger Sjöberg 

Mats Hallor  
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Övriga deltagare 

Tjänstepersoner 

Daniel Karlsson, utredare vård- och omsorgsförvaltningen, sekreterare KPR 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen  

Carina Juhlin, biträdande förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen  

Kenny Jansson, samordnare vård och omsorgsförvaltningen 

Heléne Stenlund, äldreombudsman vård- och omsorgsförvaltningen 

Ewa Wennmark, fritidsstrateg stadsbyggnadsförvaltningen § 31 

Claire Grahn-Eriksson, kvalitetsutvecklare vård- och omsorgsförvaltningen § 27–32 

Mattias Taflin, verksamhetschef mobila närvårdsteamet Region Uppsala § 27–30 

Frånvarande 

Förtroendevalda 

Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 
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Mötespunkter 

Paragraf 27–36 

Utses att justera:   Paragraf: 27–36 

 

Sekreterare:  

Daniel Karlsson 

 

Ordförande:  

Eva Christiernin 

  

Justerande: 

Inger Sjöberg  
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1. § 27 Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Inger Sjöberg utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet skickas ut för 

godkännande per mejl den 7 december och justeras sedan i receptionen på Stadshuset 
alternativt per post.   

2. § 28 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

3. § 29 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

4. § 30 Mobila närvårdsteamet 

Mattias Taflin informerar om mobila närvårdsteamet: 
 
Teamet togs i drift 2017 och målgruppen teamet framför allt försöker nå ut till är äldre 

som har behov av vård i hemmet och som genom verksamheten inte behöver ta sig till 
en vårdinrättning. Teamet har närvaro i samtliga kommuner i Uppsala län och har 1177 

och hemsjukvården som de största uppdragsgivarna. Under senare tid har även 
kontakterna med vårdcentralerna utvidgas. Verksamheten tar kontinuerliga steg 

framåt, exempelvis finns sedan några år även tillgång till syrgas i bilarna i teamet för att 
kunna stötta om detta är akut i väntan på ambulans. 

UPS har följande frågor/synpunkter: 

• Finns planer på att utöka verksamheten tidsmässigt från grundtiden 8-16.30? 

• Hur kommer man i kontakt med teamet? 

• Finns grundschema för verksamheten och hinner verksamheten med i sitt 

arbete utifrån bemanningen? 

• Har teamet kontakt med liknande verksamheter i andra regioner? 

• Vilka kompetenser finns i teamet? 

• Mattias Taflin ger följande svar: 

• Närvårdsteamet har haft på försök att ha öppet till kl. 19 måndag till onsdag. 

Har i samband med detta också informerat 1177 och hemsjukvården, varifrån 

cirka två tredjedelar av uppdragen kommer. Tyvärr har inte utväxlingen varit 
så god.  Inte så många fler ärenden har tillkommit så det ser inte ut att finnas 
behov av detta.  

• I grunden är det legitimerad vårdpersonal som tar kontakt för att få ett filter till 

teamet så det inte blir sjukvårdsrådgivning. 1177 fungerar enligt nationell 
samverkan, vilket innebär att man efter en stund går över till någon 
annanstans i Sverige. 1177 känner då inte till den lokala organisationen på 
samma sätt. 

• Teamet har grundbemanning och har 3,6 anställda läkare. Teamet har två 

typer av uppdrag, dels planerade beslut, dels akuta besök under dagen. 
Teamet bistår även med råd på telefon.  Teamet bistår med hjälp till alla men 
kan ibland inte komma ut på besök samma dag eller dagen efter kontakt tas. 
Detta kan innebära att annan vårdkontakt måste hittas. Som exempel har 

teamet varit tvunget att tacka nej till 15–20 ärenden denna vecka.  
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• Kontakt finns med samtliga regioner och det finns flera mobila lösningar i 
hemsjukvård över landet. Det finns även en hel del utvärderingar om dessa 
typer av mobila hemvårdslösningar.  Teamet i Uppsala län liknar mest det i 

Västra Götaland och Skåne. På grund av att olika regioners storlek, sjukvårdens 

organisering etc. skiljer sig mycket åt över landet kan det vara svårt att jämföra 
alla dessa mobila lösningar med varandra. Det är inte säkert att en lösning som 
fungerar på en region självklart kan kopieras över till en annan.  

• Teamet består av en heterogen grupp av olika typer av 

sjuksköterskekompetens som distriktssjuksköterskor, 
ambulanssjuksköterskor och allmänsjuksköterskor. Sjuksköterska i telefon 
kan rådfråga andra sjuksköterskor och läkare och det finns forum för kollegialt 

stöd så man inte hamnar ensam. 

Alfonso Marin framhåller att det faktum att det inte finns några möjligheter för den 
enskilde att komma fram till teamet direkt, utan att det är krångligt via 1177, innebär 

att många tröttnar och tappar intresset.  

Mattias Taflin svarar att denna problematik finns och frågan om direktkontakt har varit 

uppe för diskussion. Det bästa skulle vara om teamet skulle kunna selektera ut äldre i 
behov av att ringa. Teamet skulle dock inte klara av att ta emot samtalen direkt utan 

behöver arbeta vidare för att få 1177 att fungera bättre. Den nationella samverkan 
inom 1177 gör dock att den lokala förankringen ibland tappas bort.   

Anna-Karin Vaz Contreiras undrar hur samverkan mellan teamet och 1177 samt 

primärvården/vårdcentralerna fungerar. 

Mattias Taflin svarade att en stor del av ärendena tappades i samband med att 1177 

gick in i nationell samverkan. Samverkan med 1177 är dock fortsatt bra men teamet 
nyttjas främst via de lokala kanalerna. Under senare tid har de lokala vårdcentralerna 
också nyttjat teamet i högre utsträckning än tidigare.   

5. § 31 Verksamhetsbidrag, fysisk aktivitet för äldre 

Ewa Wennmark informerar: 

Idrotts- och fritidsnämnden antog för ett år sedan en riktlinje för äldres tillgång till 

fysisk aktivitet. Riktlinjen tar ett helhetsgrepp för att öka äldres tillgång till fysisk 
aktivitet i och livslångt idrottande i kommunen, utifrån tillgång till lokaler, samverkan 
med föreningslivet, kommunikation och marknadsföring, möjligheter till ekonomiskt 

stöd etc. Ett verksamhetsstöd för äldre har utretts utifrån riktlinjen och införs nu med 
stöd av denna.  

Det finns idag en hel del föreningar som bedriver aktiviteter för målgruppen. Äldre kan 
också göra en stor insats för föreningslivet, genom att stötta upp med administrativa 

tjänster, därigenom kan också en win-win effekt uppnås. En del föreningar kommer 
hamna lite mitt emellan detta stöd och äldrenämndens stöd till pensionärsföreningar. 

Samverkan kommer därför ske mellan förvaltningarna/nämnderna där detta är oklart.  

Första ansökningsperioden för bidraget är i gång redan nu och pågår till februari. 

Erik Boman tillägger att idrotts- och fritidsnämnden är väldigt nöjda med införandet av 

detta bidrag. Att införa bidraget är en stor satsning och viktigt för att öka det livslånga 
idrottandet och idrottandet över generationsgränser.   

För mer information, se bilaga 1. 
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UPS har följande frågor/synpunkter: 

•  UPS har tidigare varit med i ett arbete om anpassade lokaler för fysisk aktivitet 
för äldre. Vad har hänt med detta arbete?  

• Ideella sektorn drivs till stor del av personer som är 65 år och äldre. Vilka typer 
av aktiviteter kan få detta bidrag? Kan man blanda ihop olika typer av 

aktiviteter exempelvis gemensamma promenader med socialt innehåll? 
Kombination av fysiska och sociala aktiviteter kan bidra till att minska 
ensamheten och den sociala isoleringen.  Det finns exempelvis många 
föreningar på bygden som har denna typ av verksamhet över 
generationsgränserna. 

 

o Ewa Wennmark ger följande svar: 

 

• Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig frågan. Den enklaste vägen är att UPS 

skickar ett mejl med frågeställning så tar vi det vidare.  

• Det stämmer att äldre är otroligt viktiga för föreningsverksamheten.  
Kombination av fysiska och sociala aktiviteter gynnar hela kroppen och är 
oerhört positiva. Dessa typer av aktiviteter behöver premieras, om bidrag 
sedan ges inom ramen för detta bidrag eller äldrenämndens pensionärsbidrag 

är en annan fråga.  

UPS framhåller att kommunens detaljplaneprocess ofta medför problem i att 

utrymmena för aktiviteter krymps i form av att byggnader inkräktar på park och 
torgytor och att parkytorna blir mer och mer intensivt nyttjade som en följd av detta.  

Erik Boman svarar att idrotts- och fritidsnämnden är delaktig i att yttra sig exempelvis 

över utvecklingen i sydöstra staden och för fram behov av ytor för spontanidrott och 
behov av olika typer av anläggningar och lokaler. Det finns dock behov av att nämnden 

blir ännu mer delaktigt i dessa frågor.  

Ewa Wennmark tillägger att denna fråga bör vara en punkt på ett kommande möte då 

denna fråga är stor och det är mycket som pågår inom ramen för detta.  

6. § 32 Kommunens äldrevägledare för döva 

Claire Grahn-Eriksson, kvalitetsutvecklare vård- och omsorgsförvaltningen informerar: 

UPS och andra intresseorganisationer har genom sitt envisa arbete spelat en viktig roll i 

att få detta uppdrag till stånd genom att ha signalerat behovet av personer som kan 
teckenspråk. Tjänsten inrättades i början av 2021 och kan nu erbjuda kommunens 
döva och dövblinda medborgare en service, från utbildad tolk i teckenspråk, när det 
gäller kontakt med andra tjänstepersoner. Det kan exempelvis handla om frågor om 
särskilt boende eller färdtjänst. Förhoppningen är också att rollen ska kunna utvidgas 

när pandemin är över.   

UPS framhåller att man är glada över att detta uppdrag nu finns som kan slussa 

personer vidare till olika myndigheter. UPS lyfte frågan redan 2017. UPS tillägger att 
det vore bra om Claire kunde komma ut och informera hos föreningarna om 

uppdraget.  

Gunnel Borgegård undrar hur situationen är för de döva som har ett annat språk än 
svenska. 
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Claire Grahn-Eriksson svarar att teckenspråket inte är internationellt men att det 
finska, norska och danska teckenspråket liknar det svenska. Alla som kommer till 
Sverige försöker lära sig det svenska teckenspråket.  

Eva Christiernin tillägger att det är positivt att Dövas förening och kommunens 
samverkan med föreningen används som ett gott exempel nationellt. Det visar också 

tydligt hur arbetet med äldrevänlig kommun och full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning hänger ihop.  

7. § 33 Lägesrapport äldrevänlig kommun 

Kenny Jansson och Heléne Stenlund informerar kort om nuläge äldrevänlig kommun. 

Det kom många på 60+mässan i november och många frågor där handlade om 
seniorkortet. 

När det gäller äldreambassadörerna tas nu ett analysunderlag fram om de geografiska 

behoven geografiskt, språkkompetens, anställningsförhållanden etc. Därefter kommer 
ytterligare dialog föras med UPS om genomförandet.  

Alfonso Marin undrar vilka som är tänkta att anställas som äldreambassadörer.  

Kenny Jansson svarar att det handlar om vanliga människor 60 + som ska ha kontakt 
med äldre i kommunen. 

UPS undrar varför utskicket av kommunens bostadsenkät till äldre slutar vid 79 år. 

Kenny Jansson svarar att det gjorts av undersökningstekniska skäl för att kunna göra 
bra jämförelser och få ut så mycket information som möjligt ur enkäten. Personer som 

är äldre än 79 kommer att fångas upp i de fokusgrupper som också kommer att 

genomföras.  

Jonas Segersam framhåller att det vore bra om det skulle kunna ske en förankring och 

delaktighet i KPR gäller alternativa boendeformer för äldre innan ett färdigt förslag är 
klart inom kommunen. 

UPS framhåller att man fått frågor från medlemsföreningar om seniorkoret och vad 

som gäller vid resor söderut mot Märsta och Stockholm. Det har också funnits brister i 
informationsgivningen där man bollats mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.  

Eva Christiernin svarar att hon förstått det som att man ska kunna ta sig till Arlanda 

med seniorkoret och att hon återkommer med besked om detta.  

8. § 34 Sammanträdestider 2022 

Följande sammanträdestider för år 2022 fastställs: 

• 18 mars 

• 10 juni 

• 23 september 

• 25 november 

Samtliga datum kl. 13-15-30. 

Ett extramöte för mål och budget tillkommer under våren där datum ej är fastslaget. 
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9. § 35 Revidering av rådets föreskrifter 

Daniel Karlsson informerar om att en arbetsgrupp bestående av rådets ordförande, 

vice ordförande och sekreterare kommer ta fram ett utkast på reviderade föreskrifter 
för KPR. Utkastet tas upp på nästa KPR-sammanträde. 

10. § 36 Dagordning för kommande möte 

Följande punkter tas med till kommande sammanträden: 

Grönytor i Uppsala kommun 

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