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1. Val av justerare 

 

2.Fastställande av dagordning 

 

3.Föregående protokoll 

• Protokoll KPR 2021-02-15 

 

4.Frågor om ekonomi och statsbidrag 

David Gyllenstråle, socialchef, och Annika Hellberg, kommundirektör och före detta ekonomichef, 
informerar. Uppföljning på frågan om vad socialnämndens budgethöjning går till. Ytterligare frågor 
har skickats från PRO. Rapport om vad stimulandsmedel för att ”motverka ensamhet bland äldre och 
för ökad kvalitet I vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” bifogas kallelsen. 

5. Ensamhetsprojekt och uppsökande verksamhet 

David Gyllenstråle, socialchef, och representanter för fritidsförvaltningen informerar om uppsökande 
verksamhet utifrån sina respektive ansvarsområden. Frågor har även kommit in från SPF om ett så 
kallat ensamhetsprojekt. 

6.Arbetet med äldrefrågor och icke biståndsbedömd verksamhet till äldre 

Följande frågor har inkommit från SPF: 

- Har Socialförvaltningen gjort någon kartläggning av äldre och deras behov? 

- Vad är äldrestrategens roll? 

- Vilka är målen för en bättre äldreomsorg för icke biståndsbedömda? 

David Gyllenstråle, socialchef, och representanter från fritidsförvaltningen svarar. Äldrestrategen är 
för närvarande föräldraledig. 

7.Coronasituationen 

David Gyllenstråle, socialchef, informerar om coronasituationen. 

8. Fråga om biståndsbedömda resor 

En fråga som handlar om biståndsbedömda resor. David Gyllenstråle, socialchef, svarar. 

9. IT-stöd för seniorer 



VALLENTUNA KOMMUN Kallelse  
 

Kommunalt pensionärsråd 24 maj 2021  

   
 

 

Cecilia Lindelöf, integrationssamordnare, informerar om det arbete som sker. 

10. Arbetet i kommunala pensionärsrådet 

SPF har ställt frågor om Pensionärsrådets roll. Pensionårsrådet diskuterar utifrån hur arbetet i rådet 
fungerar utifrån vad som står i reglementet. 

11. Offentlig toalett 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har sammanställt ett svar om offentliga toaletter. 

12. Svar på motioner 

Pensionärsrådet tar del av beslut om motioner från kommunfullmäktige. 

13.Rapport från samrådsgrupper 

- Minnesanteckningar samrådsmöte KPR och socialförvaltningen 2021-05-10 

14.Rapport från nämnderna 
 

15.Övrigt 

 


