
Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Plats och tid Ivern, måndagen den 14 september 2020 klockan 09.00-12.11 
Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande 
Gunnel Vejdeland, PRO tjg. ers. för Tage Jonsson, PRO 
Gulli Edman, PRO tjg. ers. för Nils-Erik Eriksson, PRO 
Britt Larson, SPF 
Helen Engstedt, SPF tjg. ers. för Viola Ekavall, SPF 

Övriga närvarande Christina Jonsson, utvecklingssekreterare 
Hanna Hellström, utvecklingssekreterare 

Justerare Britt Larsson

Justeringens plats och tid Krokom 18 september 2020 klockan 12.00 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 8-12 

Hanna Hellström

Ordförande 
Andreas Karlsson

Justerare 
Britt Larsson

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-22 Sista dag för överklagan 2020-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 
Christina Jonsson 
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KPR § 8 Dnr 2020-000026  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan - 
KPR 2020 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 
tillägg: 

Övriga frågor:  

- Målformuleringar i kommunens styrdokument. Är de skrivna efter 
SKRs rekommendationer? 

- Parkeringar i Krokoms centrum 

- LOK-stöd för äldre. 
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KPR § 9 Dnr 2020-000027  

Genomgång av föregående protokoll 2020 - KPR 
Genomgång av protokoll från rådets möte den 17 februari 2020. Föregående 
protokoll läggs till handlingarna. 
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KPR § 10 Dnr 2020-000028  

Informationer 2020 - KPR 
Ulrika Persson, verksamhetschef Hemtjänst, och Michael Fredriksson, 
enhetschef Nattpatrullen 

Återkoppling - Nattpatrullen Hemtjänst 
Det är en stor variation i antalet larm över tid och det beror ofta på att 
enskilda individer med stark oro/ångest larmar ofta.  
Utvärderingen visar inte på att vårdtagare får vänta längre med den nya 
organisationen och det finns heller inget i avvikelserapporteringen som tyder 
på att fler misstag begås i och med den nya organisationen. Organisationen 
är behovsstyrd vilket innebär att beredskapen ska utgå från planerade 
insatser och följa gruppens behov.  
_____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

GPS-klockor/larm som biståndsbedömd insats till äldre 
Verksamheterna arbetar på att implementera klockorna. När klockorna finns 
på plats kommer det att vara valbart vid ansökan om trygghetslarm.  

Information om socialförvaltningen arbete kopplat till Covid-19 
Hänt, gjort och nuläge.  
____ 
Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder AB 

Nyproduktion i Aspås - Nygården 
Byggstart hösten 2021, inflyttning kvartal fyra 2022. 
 

Nyproduktion i Ås – Freja, etapp 2 
Området på Tors och Lokes kommer ombildas till bostadsrätter – tillträde 1 
november 2020. För att ersätta de hyreslägenheter som ombildas finns plan 
för området Freja: tre huskroppar möjliga att realisera, max 5 våningar per 
huskropp. Behovet är 60-80 hyresrätter.  
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KPR § 10 (forts) Dnr 2020-000028  
 
Genvägen 1 i Krokom 
Krokomsbostäder AB vill bebygga tomten men hur och när är avhängig 
detaljplanprocessen för Krokoms centrum.  
 

Trygghetslägenheter i Krokoms kommun 
Utredning av behovet och inventering av beståndet pågår för att hitta 
lämpliga lägenheter att utgå från. Tre områden intressanta: Tunan i Alsen, 
Barkabystigen Föllinge, Stiftelsehusen i Änge. Krokomsbostäder AB 
ansvarar för att ställa om lägenheterna så att de uppfyller kraven för 
trygghetslägenhet – eventuellt trygghetsboende är sedan öppet för 
exempelvis ett kooperativ att driva. Nuläget är projektering och kalkylering 
av kostnader och arbetet redovisas i november 2020. Krokomsbostäder AB 
bjuds in för att delta på pensionärsrådets nästa möte, den 16 november 2020.  
______ 
Andreas Karlsson, ordförande 

Nuläge upphandling av nytt Särskilt boende i Krokoms kommun 
Upphandlingsunderlaget är godkänt av socialnämnden och underlaget 
publicerades den 14 september 2020. Sista svarsdag är 1 november 2020. 
Kommunala pensionärsrådet utser två representanter till utvärderingsgruppen 
och återkommer till sekreteraren med namn på dessa.  
 

Bidrag till pensionärsföreningarna 
Bidragets omfattning ingår i en större utredning som utförs av 
kommunstyrelsen. Beslut väntas under hösten 2020. 
 

LOK-stöd 
LOK-stödet ingår i utredningen som utförs av kommunstyrelsen. 
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KPR § 10 (forts) Dnr 2020-000028  
 
 

Fördjupad översiktsplan Älvfåran  
Uppmanar kommunala pensionärsrådet att följa arbetet med översiktsplanen.  
 

Vision Krokoms centrum 2035  
Arbete pågår för utveckling av Krokoms centrum.  
 

Smedjan  
Daglig verksamhet kommer att flytta in i en del av lokalerna i den del av 
verksamheten som tidigare var avsatt till förskola. 
 

Budgetproposition 2021  
Diskussion förs om hur budgeten ska läggas och vad ökade statliga bidragen 
ska användas till. Rambudgetbeslut tas i kommunfullmäktige i oktober. 
____ 
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KPR § 11 Dnr 2020-000030  

Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 2020 
Kommunala pensionärsrådet reviderar uppdragslistan.     
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Pensionärsrådets uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 
pensionärsrådet gett till bland annat rådets sekreterare och ordförande. 
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 
Följande uppdrag tillkommer: 

• Arbetet med fallprevention 

• Parkeringar i Krokoms centrum 

• Målformuleringar. 
 

Reviderad uppdragslista vid dagens möte: 

Beslut Uppdrag Vem När 
14 september 
2020 

Arbetet med 
fallprevention 

Helena Hedlund, 
Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska  

Pensionärsrådets 
nästa möte, den 
16 november 
2020 

14 september 
2020 

Parkeringar i 
Krokoms 
centrum 

Josef Åstrand, 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Pensionärsrådets 
nästa möte, den 
16 november 
2020 

14 september 
2020 

Målformuleringar MonaLisa 
Norrman 

Pensionärsrådets 
nästa möte, den 
16 november 
2020 

  
____ 
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KPR § 12 Dnr 2020-000029  

Övriga frågor 2020 - KPR 
Målformuleringar i kommunens styrdokument 
Är de skrivna efter SKRs rekommendationer? 
Svar ja, i de flesta fall. Frågan lyfts på kommande möte med kommunala 
pensionärsrådet.  
____ 

Parkeringar i centrum 

Parkeringar i centrum – ordförande och tjänsteman i 
samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ändra parkeringstiderna i 
centrala Krokom.  
____  

Regeringen bidrag till Krokoms kommun 

LOK-stödet ingår i en större utredning av kommunstyrelsen där dess 
omfattning utreds. 
____ 
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