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Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
  

Datum 2022-05-19 
Tid Kl. 11.40 – 12.00 
Plats Kommunfullmäktigesalen 
Justering av protokoll Justerare är ordförande Niklas Säwén och Lasse Brandhammar. 

Närvarande 
Eila Nilsson Finska föreningen 
Kjell Olofsson (vice ordförande) PRO, Pensionärernas Riksorganisation 
Aagoth Lögdahl PRO, Pensionärernas Riksorganisation 
Stefan Aronson PRO, Pensionärernas Riksorganisation 
Staffan Sollén PRO, Pensionärernas Riksorganisation 
Ann Norberg PRO, Pensionärernas Riksorganisation 
Maud Selinder SKPF, Svenska kommunalpensionärers Riksförbund 
Berit Andersson RPG, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
Eva Wikman RPG, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
Margot Falkenström SKPF, Svenska kommunalpensionärers Riksförbund 
Lasse Brandhammar SPF, Sveriges pensionärsförbund 
Gudrun Engström SPF, Sveriges pensionärsförbund 
Niklas Säwén (ordförande) (S) kommunstyrelsen 
Christina Nordenö (S) kommunstyrelsen 
Ina Lindström Skandevall (L) kommunstyrelsen 
Åsa Ulander (S) kommunstyrelsen 
Mikael Westin (S) kommunstyrelsen 
  
Caroline Grafström kommunsekreterare 

 
 

1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Niklas Säwén öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
 

2 Val av justerare 
 
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Lasse Brandhammar.  
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3 Dagordning 
  
Dagordningen godkänns med justeringen att fem övriga frågor läggs till angående studiebesök 
äldreboende, val till motionsgruppen, ryggisspåret, hållplatsutrop och skötsel av grönytor på 
äldreboenden. 
 
 

4 Föregående protokoll 
 
Läggs med godkännande till handlingarna.  
 
 

5 Övriga frågor  
 
Studiebesök äldreboende 
Den 31 maj arrangeras studiebesök på Kristinelunds äldreboende tillsammans med politiker i 
vård- och omsorgsnämnden. Det blir indelning i grupper och besök på den finska 
vårdavdelningen, Träffpunkten och aktivitetscentrum. Anmälan sker till kommunsekreterare 
Caroline senast 24 maj och man bör ange vilken avdelning man helst vill besöka.  
 
Motionsgruppen 
Ledamoten Wathier Svelander har lämnat KPR och eftersom han ingick i motionsgruppen 
behöver nu rådet välja en ny pensionärsrepresentant till gruppen.  
 
KPR:s pensionärsrepresentanter utser Margret Bergström till motionsgruppen. 
 
Ryggisspåret 
Förslag till ny Översiktsplan (ÖP) är nu ute på remiss och det finns möjlighet att lämna 
yttrande fram till 27 juni. Ordförande Niklas informerar om att stadsbyggnadskontoret bjuds in 
till nästa sammanträde för information om vad som har hänt sedan maj 2021 angående 
planerna för Ryggiskurvan. Det har skett förändringar sedan samrådet och förslaget till 
sträckning är mer lik det nuvarande spåret än i förra versionen. 
 
Hållplatsutrop 
Ledamöterna har väckt en fråga om rådet bör författa en skrivelse till kollektivtrafik-
myndigheten för att påtala avsaknaden av hållplatsutrop på bussar. Niklas informerar om att 
det pågår ett arbete inom myndigheten för att få hållplatsutropen att fungera bättre. Flera 
ledamöter påtalar att utropen har fungerat när de senast åkte buss och att det kan vara 
chaufförerna som avaktiverar utropen. KPR enas om att närmare undersöka om det har blivit 
en förbättring gällande utropen, innan en skrivelse skickas. 
 
Skötsel grönytor äldreboenden - Drakfastigheter 
En ledamot tar upp frågan om bristen på skötsel av blomsterrabatter och buskar vid 
äldreboenden så att dessa ytor växer igen vilket leder till en sämre utemiljö för de boende. Hur 
ser avtal ut med de företag som ska sköta detta? Niklas berättar att Drakfastigheter inte är 
nöjda med upphandlingen av grönyteskötsel vid äldreboenden då underhållet inte sköts som 
det ska. Han tar med sig frågan inför planeringen av nästkommande KPR-sammanträde i 
september.  
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Nästa KPR-sammanträde:  
 
Datum: 22 september 2022  
Tid: 09.00  
Plats: Kommunhuset, kommunstyrelsesalen 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Niklas Säwén (S)  Lasse Brandhammar 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Caroline Grafström  
Sekreterare 
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