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BEVIS 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum. Kl. 15.00-17.30 

  

Beslutande 
närvarande från 

nämnderna 

Jessica Johnson SN (L), ordförande, Jerri Bergström (KS Tefau) (S), 

Anneli Vuojärvi KN (M), Margareta Svanström FN (M), Maud Mellström 

SN (KD), Sven-Olof Ekström (BMN) (S) 

Beslutande 
närvarande från 

organisationerna 

Bo Schylander RPG, vice ordförande, Maine Gräns PRO Vallentuna, 

Anneli Danielsson PRO Össeby, Lena Karlsson PRO Kårsta, Mona Beck 

Andersson SPF Seniorerna Vallentuna, Carl Lindhé SPF Seniorerna 

Vallentuna 

   

Ersättare Hans Wallöf RPG 

 

   

Övriga närvarande Henrik Enskär, sekreterare 
Johanna Harling chef för kontaktcenter 
Annika Hellberg ekonomichef 
Mir Grebäck Von Melen utvecklingsledare 
Inger Jakobsson chef för utföraravdelningen 
Anna Laseen Karlsson chef för hälso- och sjukvård 
Torsten Scott chef för ungdomsenheten   

 

Utses att justera Bo Schylander RPG 

  

 

 

Underskrifter Ordförande  §§ 37-49 

  Jessica Johnson  
    

    
    

 Justerande   

  Bo Schylander  
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§ 37 Val av justerare 

Beslut 

Bo Schylander (RPG) utses att justera protokollet. 

§ 38 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet fastställer dagordningen enligt följande: 

Val av justerare  

Fastställande av dagordning  

Situationen på särskilda boenden och inom hemtjänsten 

Uppsökandeverksamhet  

Kontaktcenters öppettider under restriktionsperioden  

Information om utegym  

Information om Träffpunkten  

Information om budgetarbete för år 2021 

Förgående protokoll  

Sammanträdesplan 2021 

Rapport från nämnderna  

Rapport från samrådsgrupperna  

Övrigt  

 

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Kommunala Pensionärsrådet 23 november 2020 
 

   

 

 

§ 39 Situationen på särskilda boenden och inom hemtjänsten 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet t noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Inger Jakobsson (chef för utföraravdelningen på socialförvaltningen), Anna Laseen Karlsson 
(verksamhetschef för hälso- och sjukvård) och Helena Jernberg (verksamhetschef för hemtjänsten) 
kom till pensionärsrådet och informerar om hur kommunen hanterar corona-situationen, samt hur 
situationen ser ut för personalen på de särskilda boendena och inom hemtjänsten. 

De meddelade att förvaltningen har arbetat med att få en samlad bild över läget på samtliga boenden i 
kommunen och att de är väl rustade inför vintern, både avseende personal och material. Vidare 
informerade de om att samarbetet med regionen fungerar bra.  
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§ 40 Uppsökandeverksamhet 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 
Inger Jakobsson (chef för utföraravdelningen på socialförvaltningen) och Mir Grebäck Von Melen, 
(Utvecklingsledare på fritidsförvaltningen) kom till pensionärsrådet och svarade på frågor om hur 
kommunen arbetar med uppsökandeverksamhet till de som inte själva söker hjälp hos 
socialförvaltningen. 

Tidigare i år skickades det ut ett brev med information om hur du ska göra för att söka hjälp i och med 

pandemin. Rådet ber förvaltningen att ett nytt informationsbrev skickas ut angående detta vore bra. 

Vidare finns det möjlighet för de som är över 70 år och behöver stöd i vardagen på grund av rådande 

situation att söka hjälp via kommunens hemsida. Den tjänsten sammankopplar dig med frivilliga 

ideella organisationer i Vallentuna kommun som vill hjälpa till.  

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=877709X223553233X55132  

 

 

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Kommunala Pensionärsrådet 23 november 2020 
 

   

 

 

 

§ 41 Kontaktcenters öppettider under restriktionsperioden 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Johanna Harling, (Chef för kontaktcenter), kom till pensionärsrådet och informerar om att 

kontaktcentrets har varit stängt för fysiska besök på grund av Covid-19. Det har dock gått att ringa 

eller maila centret. Från och med 2020-11-24 är kontaktcenter öppet enligt följande:  

Måndag 9-12 

Tisdag 9-12 

Onsdag 13-16 

Torsdag 13-16 

Fredag 13-16 

Det går även att nå centret via telefon, mail, chatt och facebook måndag – fredag 8-18 
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§ 42 Information om utegym 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Mir Grebäck Von Melen, (Utvecklingsledare på fritidsförvaltningen) kom till pensionärsrådet och 

informerar om de nya utegymmen som nyligen har invigt och ligger i närheten av Kvarnbadet, mitt 

emot Sörgården 124 i anslutning till bron som går över väg 168. 

Utegymmet syftar till att uppmuntra träningsovana till rörelse, däribland de som har en 

funktionsvariationer som påverkar möjligheten till traditionell träning exempelvis på grund av diagnos 

eller ålderdom. 

Det är inte möjligt att boka gymmet för gemensamma aktiviteter då det är ett spontangym. 

Fritidsförvaltningen kan dock hjälpa till att meddela vidare information om planerade aktiviteter vid 

gymmet.  
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§ 43 Information om Träffpunkten 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Torsten Scott, (ny chef Träffpunkten f o m 2021-01-01 på fritidsförvaltningen), kom till 

pensionärsrådet och informerar om vad som händer med Träffpunkten. Kommunfullmäktige 

beslutade 2020-10-12 att uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social 

samvaro, för samtliga målgrupper, flyttas från socialnämnden till fritidsnämnden. Förändringen börja 

gälla från och med 2021-01-01. Torsten berättade att fritidsförvaltningen arbetar med att rekrytera en 

samordnare som ska arbeta med detta. 
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§ 44 Information om budgetarbete för år 2021 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet t noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Annika Hellberg, (ekonomichef), kom till pensionärsrådet och informerade om arbetet med 2021 års 
budget och svarade på frågor. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-09 antog fullmäktige 
kommunplan för 2021-2023 som innehåller kommungemensamma mål och budgetramar för 
nämnderna.  

Annika gick igenom hur kommunplanen är uppbyggd, förutsättningar i omvärlden och kommunens 
satsningar.  
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§ 45 Föregående protokoll 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föregående protokoll och lägger dem till handlingarna med 

tillägg att det noteras i detta protokoll att PRO Össeby har utomhusträffar på onsdag eftermiddagar 

med promenader, boulespel och fika med social samvaro. Denna information kom inte med vid 

föregående protokoll från 2020-09-21. 

Handling 

 Protokoll KPR 2020-09-21 

 Minnesant KPR AU 2020-11-05 
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§ 46 Sammanträdesplan 2021 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet fastställer datum för 2021 års sammanträden enligt följande: 

Arbetsutskottet  

29/1 (fredag) kl 08:30 

6/5 (torsdag) kl 08:30 

3/9 (fredag) kl 08:30 

4/11 (torsdag) kl 08:30 

  

Pensionärsrådet 

15/2 (måndag) kl 15:00 

24/5 (måndag) kl 15:00 

21/9 (tisdag) kl 15:00 

22/11 (måndag) kl 15:00 
  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Kommunala Pensionärsrådet 23 november 2020 
 

   

 

 

§ 47 Rapport från nämnderna 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott – Jerri Bergström (S)  

 Hade inget nytt att rapportera till rådet 

Fritidsnämnden – Margareta Svanström (M) berättade att: 

 Hänvisade till den information om det nya gymmet och arbetet med att ta över ansvaret för 

Träffpunkten som personal från fritidsförvaltningen informerade om. 

Socialnämnden – Maud Mellström (M)  

 Hänvisade till den information som personal från socialförvaltningen drog under mötet. 

Kulturnämnden – Anneli Vuojärvi (M) berättade att: 

 Mot bakgrund av Covid-19 har mycket av nämndens verksamheter mindre öppet än i vanliga 

fall. 

 På grund av de skärpta direktiven med anledning av spridningen av coronaviruset anpassar 

biblioteken verksamheten så att färre är tillåtna i biblioteken.  Om du är 70+ eller tillhör 

annan riskgrupp kan biblioteket köra hem böckerna till dig. Vad vill du läsa eller lyssna på? Vi 

plockar ihop böcker efter önskemål. Kulturbilen kommer på tisdagar! (Till och med 22 

december 2020).   

Bygg- och miljötillsynsnämnden - Sven-Olof Ekström (S) berättade att: 

 Det är många byggprojekt på gång i Vallentuna. 

 

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Kommunala Pensionärsrådet 23 november 2020 
 

   

 

 

 

§ 48 Rapport från samrådsgrupperna 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet t noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Samrådsgrupperna hade inget att rapportera. 

Handling 

Minnesanteckningar KPR och Soc. 2020-09-15 

Minnesanteckningar KPR Soc 2020-11-19 
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§ 49 Övrigt 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

Inga övriga frågor togs upp på sammanträdet. 

 

 

 


