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Minnesanteckningar från Kommunala 
Pensionärsrådet 
Datum: 2022-06-10 

Tid: 13.00- 15.45 

Lokal: Blenda Ljungberg, Stadshuset 

Närvarande 

Förtroendevalda 

Eva Christiernin (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR 

Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): 

Ordinarie ledamöter 

Sven-Erik Nyström, vice ordförande KPR 

Yvonne van Baal 

Harald Nordlund  

Ersättare 

Inger Sjöberg 

Anna Gelvås 

Mats Hallor 
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Övriga deltagare 

Frånvarande 

Förtroendevalda 

Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 

Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden 

Tobias Smedberg (V), äldrenämnden 

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

Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 

Alfonso Marin (KD), kulturnämnden 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): 

Karin Näslund-Westman 

Hans Nordström  



Sida 4 (8) 

 

Mötespunkter 

Paragraf 42–51 

Utses att justera: 

Paragraf: 42–51 

 

Sekreterare:  

Daniel Karlsson 

 

Ordförande:  

Eva Christiernin 

  

Justerande: 

Yvonne van Baal  
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1. § 42 Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Yvonne van Baal utses att jämte ordföranden justera anteckningarna. Anteckningarna 

skickas ut för godkännande per mejl den 17 juni och justeras sedan i receptionen på 
Stadshuset. 

2. § 43 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

3. § 44 Pågående aktiviteter på kommunens särskilda boenden 

Frida Högberg, utvecklingsledare vård- och omsorgsförvaltningen informerar.  
För mer information se bilaga 1. 

UPS ställer följande frågor/synpunkter: 

• Har terapikatterna på boendena resulterat i några negativa reaktioner, 
exempelvis att det känns onaturligt?  

• Hur fortsätter aktiviteterna framöver? 

• Hur ser ni i kommunen på ensamhetsproblematiken och hur denna kan 

motverkas i samverkan med bl.a. pensionärsorganisationerna? Skapar 
sekretessen ett problem i detta avseende? 
 

• Frida Högberg svarar att terapikatter är som en vanlig katt och att de har varit 

så populära att de fått köpas in i flera omgångar. Det har inte kommit några 

negativa reaktioner på terapikatterna som förvaltningen fått till sig. 

Heléne Stenlund tillägger att det även finns forskning om robotdjur om att det 
lugnar exempelvis personer med demenssjukdom. 

• Frida Högberg svarar att tanken med aktiviteterna har varit att de skulle pågå 
året ut men att man nu även tittar på hur fortsättningen ska se ut då detta 

behöver leva vidare. Flera nya aktiviteter är också på gång. 

• Frida Högberg svarar att det bl.a. pågår ett projekt inom hemvården med att 
samordna social samvaro med flera i samma grupp. När det gäller sekretessen 
så får inte uppgifter om vilka som har insatser lämnas ut, vilket kan skapa 

hinder i att nå ut.  
 

Eva Christiernin tillägger att frågan om ofrivillig ensamhet är en större diskussion 
som även kommer att tas upp på äldrenämndens arbetsutskotts nästa möte med 
UPS. Sammanfattningsvis behöver vi gemensamt göra så mycket som vi kan. 

4. § 45 Lägesrapport äldrevänlig kommun 

Heléne Stenlund informerar: 

Nio personer har tackat ja till uppdraget som äldreambassadörer. Det handlar om 

personer med olika profil men som har gemensamt att de har någon form av nätverk 
för att nå äldre i kommunen. 

Seniorfestivalen hålls den 31 augusti på UKK. Helheten kommer sättas innan 
sommaren.  Kommunen samarbetar med RF-SISU som kommer ha aktiviteter på 

Vaksala torg under festivalen och jobbar även för att komma ut brett med information, 



Sida 6 (8) 

 

där behöver kommunen även UPS hjälp. Information har även getts på 
seniorrestaurangerna, bl.a. då det är en arena dit männen oftare söker sig och därför 
kan nås. 

UPS framhåller följande frågor/synpunkter: 

• Kommunen borde kunna jobba ihop på landsbygden för att samutnyttja 
lokaler med idrottsföreningar. 

• Det är skillnad på ofrivilligt ensamma och frivilligt ensamma. Det finns även 

äldre som är frivilligt ensamma. Det är därför viktigt att inte hantera ensamhet 

som någon form av diagnos. 

• Uppsala är en inflyttningsstad där man kan bli väldigt isolerad.  På 

landsbygden har personer ofta mera koll på varandra. Alla är inte 

föreningsintresserade, men vill då kanske ha någon annan typ av socialt 
nätverk. 

• Hur ser äldreambassadörernas arbetsuppgifter ut och hur ska de verka? Det 
gäller att forma rollen så att den inte blir fel. Hur ser anställningsformen ut och 
vilket politiskt organ har ansvar för dem? 

• 10 procent anställning är inte mycket, det är viktigt att den tiden inte bara går 

till möten. 

Heléne Stenlund ger följande svar: 

• Samnyttjande sker med bl.a. träffpunkter, det finns en idé om att åka ut med 

träffpunktspersonal till exempelvis bygdegårdar. Tanken är att detta ska in i 

bokningssystemet också kvällstid. 

• Det stämmer att det är stor skillnad på ofrivillig och frivillig ensamhet. Det är 
viktigt att förtydliga att det är den ofrivilligt ensamheten som vi vill åtgärda. 

• Ambassadörerna ska jobba 10 procent, men det finns inget tydlig nedskrivet 
om rollen i detalj. Själva idén är också att det ska handla om att var och en av 

ambassadörerna som person ska få forma sin roll. Många av ambassadörerna 
är och har varit föreningsaktiva och är vana att ta kontakt med människor. 

Eva Christiernin tillägger att hela arbetet med äldrevänlig kommun är ett stort uppdrag 
och att det uppstått frustration efter pandemin om hur tar vi i kapp det glapp som 

uppstod under denna period. Förslaget om äldreambassadörer kom från UPS och är en 
pilotverksamhet under år 2022. Projektet ha också ett geografiskt perspektiv utifrån 

behovet att beakta hela Uppsala och landsbygderna. 

UPS framhåller att de bidrag som idag finns är relaterade till pensionärsföreningar i 
stor utsträckning, möjligheterna till bidrag borde kunna vidgas så att annan förening 
som inte är pensionärsförening men ändå bedriver verksamheter för äldre skulle 

kunna bli bidragsberättigad. 

Erik Boman svarar att idrotts- och fritidsnämndens bidragsregler har reviderats nyligen 

men att föreningen måste vara ansluten till RF för att vara bidragsberättigad. Erik 
Boman har framfört synpunkten från UPS till nämnden, om att bidrag bör kunna ges till 

flera aktiviteter än rena idrottsaktiviteter. 
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5. § 46 Samlingslokaler för seniorföreningar 

UPS framhåller att det är stor brist på samlingslokaler för seniorföreningar i 

kommunen, trots att det står mycket tomma lokaler på olika ställen. 

Eva Christiernin svarar att hon delar problembilden som UPS ger uttryck för.  
Kommunen har åtagit sig i handlingsplanen för äldrevänlig kommun att det ska finnas 

tillgängligt med lokaler för pensionärsföreningarna. Sedan tidigare finns även ett 

åtagande om ett pensionärernas hus. 

Utifrån detta finns två möjliga huvudvägar framåt för att avhjälpa bristen på lokaler: 

Första alternativet är att tillskapa ett pensionärernas hur genom att hyra den andra 

halvan av Storgatan 11 som är av motsvarande storlek som de nuvarande lokalerna. 
Dock så innebär detta en kraftigt ökad hyreskostnad för kommunen. Oavsett om ett 
pensionärernas hus tillskapas, så kommer kommunen fortsatt hyra ut lokaler i de olika 
stadsdelarna. 

Andra alternativet är att öka möjligheterna för samlingslokaler brett i kommunen 
genom en decentraliserad lösning. 

Huvudfrågan är här vad som är mest tillgängligt för föreningarna, ett utvidgat 

Storgatan eller att vara mer utspridda. Ett ställningstagande behövs i frågan. 

UPS tar med sig frågan till sitt nästkommande arbetsutskott den 15 augusti för intern 

behandling. 

6. § 47 Äldreperspektivet i planeringen av nya simhallar 

UPS informerar: 

Frågan om nya simhallar föredrogs i KPR tidigt i våras. UPS har nu fått ta del av förslag 

på bassänger, djup mm. Från UPS finns en stark önskan om möjlighet för äldre att 
nyttja varmbassänger. Denna möjlighet är i det närmaste nästan obefintlig idag. 

I förslaget är inplanerat en motsvarighet till nuvarande Fyrishov i Gränby, dock med 

risk att Fyrishov måste läggas ned innan Gränby är klart. Det är därför ett krav från UPS 
att äldre inte blir helt utan möjlighet till bad/simning under denna eventuella 

övergångsperiod. 

Erik Boman svarar att utredningen undersökte möjligheten till en anläggning i Gränby 

och andra alternativ. Kommunfullmäktige har därefter gått vidare med Gränby som 

bad/-simanläggning för bland annat föreningar och skolor. Kommunen är i akut behov 
av en snabb lösning då Fyrishov nått sin tekniska livslängd och bara beräknas hålla 
ytterligare 3–5 år. Allra mest prioriterat i första steget är att upprätthålla de basala 

behoven, som möjlighet till simträning för barn. 

Idrotts- och fritidsnämnden ha även fått uppdraget att ta fram ett funktionsprogram 

som beslutas i nämnden den 20 juni. I utkastet för programmet finns en stor 50-
metersbassäng inomhus, en 50-metersbassäng utomhus, samt 2–3 mindre bassänger. 

Åtminstone en av undervisningsbassängerna som ingår i programmet ska vara extra 
tillgänglighetsanpassad. Det står dock inget specifikt om vattentemperatur och denna 
bassäng kommer endast klara av att täcka de mest basala behoven, vilket innebär att 
flera bassänger kommer krävas. Nya remissrunda kommer också att genomföras. 
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Eva Christiernin tillägger att det finns stort politiskt stöd för varmvattenbassänger då 
det svarar mot flera målgruppers behov, exempelvis äldre, personer med 
funktionsnedsättning och babysim. 

7. § 48 Skrivelse pensionärsbidrag 

UPS informerar: 

En skrivelse har skickats in från PRO Svartbäcken till PRO:s samorganisation för 
Uppsala kommun där föreningen framhåller att den anser att det är dags att höja nivån 
på kommunens ekonomiska stöd till pensionärsföreningar. 

För mer information se bilaga 2. 

Daniel Karlsson konstaterar att riktlinjerna för stödet och nivån på bidraget varit 
detsamma sedan 2007. Behov finns av en översyn av bidragen för pensionärsbidragen 

(där storleken på stödet är den del), men någon tidplan för detta finns i dagsläget ännu 

inte.  

Eva Christiernin tillägger att skrivelsen skickas för anmälan även till äldrenämnden då 

det är äldrenämnden som ansvarar för det aktuella bidraget. 

8. § 49 Återkoppling revidering av rådets föreskrifter 

Daniel Karlsson informerar om att de reviderade föreskrifterna kommer att skickas ut 

för kännedom till rådet när dessa är antagna i kommunfullmäktige.  Det förslag som 
gått till kommunstyrelsen är det som föredrogs i KPR tidigare under året. 

9. § 50 Dagordning för kommande möte 

Följande punkter tas med till kommande sammanträde: 

• Grönytor i Uppsala kommun 

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

10. § 51 Mötet avslutas 

Ordförande Eva Christiernin avslutar mötet och önskar tillsammans med vice 
ordförande Sven-Erik Nyström alla en Glad Sommar. 
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