
 

  

 

Kommunala pensionärsrådet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  
 
Plats och tid Ivern/distans, tisdagen den 21 september 2021 klockan 09.00-11.45 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande (deltar på distans) 

Tage Jonsson, PRO 

Nils-Erik Eriksson, PRO 

Viola Ekavall, SPF (deltar på distans) 

Britt Larsson, SPF 

Örjan Persson, PRO 

Siv Magnusson, SPF, ersättare 

 

Övriga närvarande Maria Johansson, utvecklingssekreterare (deltar på distans) 

Gunnel Vejdeland, PRO ej tjg ersättare 

 

Justerare Britt Larsson 

Justeringens plats och tid Krokom, 30 september 2021 klockan 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 12-16 
 Maria Johansson  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Britt Larsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-01 Sista dag för överklagan 2021-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokom 
 

Underskrift 

  

 Maria Johansson  
 



  

 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

KPR § 12 Dnr 2021-000013 
Godkännande/förändringar av föredragningslistan - KPR 2021 ........................... 3 

KPR § 13 Dnr 2021-000014 
Genomgång av föregående protokoll 2021 - KPR ............................................... 4 

KPR § 14 Dnr 2021-000015 
Informationer 2021 - KPR ................................................................................... 5 

KPR § 15 Dnr 2021-000016 
Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 2021 .............................................. 9 

KPR § 16 Dnr 2021-000017 
Övriga frågor 2021 - KPR .................................................................................. 11 

 



  

 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KPR § 12 Dnr 2021-000013  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan - 
KPR 2021 

Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg övriga frågor: 

- Digitalt utanförskap 

- Trygghetsboende 

- Öppen beredning 

- Medborgardialog 

- Uppsökande verksamhet 

- Logga på kommunbilar 
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KPR § 13 Dnr 2021-000014  

Genomgång av föregående protokoll 2021 - KPR 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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KPR § 14 Dnr 2021-000015  

Informationer 2021 - KPR 

Andreas Karlsson, ordförande Kommunala pensionärsrådet 

 

Kortare ekonomisk information 

Övergripande information om kommunens ekonomi.  

 

Medborgarinformation/medborgardialog 

Andreas informerar om vårens medborgarinformation som handlade om 

trygghetsboende. Tre informationer tillsammans med Socialförvaltningen 

och Krokomsbostäder AB genomfördes. En för Nälden, en för Föllinge och 

en för Krokom. De genomfördes på distans på grund av Coronapandemin 

och totalt deltog cirka 15-20 personer. Det informerades om hur processen 

fortskrider med att bygga om Tunan i Alsen, Barkarby i Föllinge och Orion i 

Krokom.  

 

Socialnämnden har beslutat om en medborgardialog hösten 2021 som ska 

handla om fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation.  

____ 

 

Johan Börjesson, enhetschef på folkhälsoenheten, Regionen 

 

Information om enheten 

Johan informerar om folkhälsoenheten och vad de arbetar med utifrån 

bifogat underlag.  

 

Vidare informerade han bland annat om riktade hälsosamtal som kommer att 

påbörjas under år 2022. Det är ett omfattande projekt för samtliga 

hälsocentraler där personer som fyller 40, 50, 60 och 70 år kommer att 

bjudas in till ett hälsosamtal på hälsocentralen för att förebygga ohälsa. 

Kommunala pensionärsrådet lyfter att hälsosamtalen stämmer med 

uppsökande verksamhet. Vidare påtalas att det är viktigt att i god tid få 

information om hälsotillstånd och att det idag finns mycket att utveckla. 

 

____ 
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KPR § 14 (forts) Dnr 2021-000015  

 

MonaLisa Norrman, utredare  

 

LOV 
MonaLisa informerar om LOV-avtalet enligt bifogad presentation.  

 

Kommunala pensionärsrådet är första remissinstans. Dokumentet avseende 

LOV skickas ut till rådets ledamöter och ersättare för att senast den 18 

oktober lämna synpunkter till MonaLisa.  

 

Tidsramen är ännu inte helt säkerställd vad gäller exempelvis andra 

remissinstanser, allt ska dock vara klart innan årsskiftet.  

____ 

 

Mia Palmé, affärsutvecklingschef, Förenade care  

 

Vad händer på Kvarna? 

Mia informerar om Förenade Care och att det är de som står får vård- och 

omsorgsdelen på det nya boendet i Kvarna. Hon ser positivt på att vara med i 

processen från början för att kunna värna om såväl inomhus- som 

utomhusmiljö som är en viktig del för den enskilde.  

 

Byggprocessen följs genom veckomöten med de ansvariga för hela 

byggnationen. Så långt som det hittills har kommit följs projektplanen och 

markarbete kommer att påbörjas inom snar framtid. Som det ser ut nu håller 

man tidsplanen och allt ska vara klart för inflytt senast den 1 april 2023. 

 

Kommunala pensionärsrådet kommer fram till att de vill följa byggprocessen 

och att mer information om processen till att börja med ska planeras in till 

den öppna beredningen i november.  

____ 
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KPR § 14 (forts) Dnr 2021-000015  

 

Karin Jonsson, ordförande kommunstyrelsen 

Från uppdragslistan: Hur tänker kommunen redogöra för äldres-hälsa-

pengarna? 

 

Karin Jonsson informerar om att kommunstyrelsen avsatte tre miljoner för 

äldres hälsa vid ingången av år 2021. Målgruppen är viktig och hälsan ska 

följa med långt upp i ålder. På grund av coronapandemin har det inte blivit 

så mycket aktiviteter som de hade hoppats på. Vidare informerar Karin om 

att kommunstyrelsen hittills har sagt nej till förslag från socialförvaltningen 

vad gäller uppbemanning av tjänster. De vill att pengarna ska leva ute i 

samhället, i föreningsliv eller användas till andra investeringar. Hon påtalar 

att de dock kan tänka om, om de tänker fel. 

 

Hittills har kommunstyrelsen fattat beslut om: 

- 225 000 kronor per år: LOK-stöd för äldre. Bidrag till föreningslivet 

om man gör fysiska aktiviteter för äldre. 

- 50 000 kronor per år: Återfört bidrag till pensionärsföreningarna. 

- 225 000 kronor i år och 450 000 kronor år 2022: Anställning av 

trygghetstekniker. Ska hjälpa med ny teknik såsom exempelvis 

övervakningskameror och GPS-klockor.  

- 400 000 kronor i år och 800 000 kr år 2022: Processledare för 

Individens behov i centrum (IBIC). 

För att summera har kommunstyrelsen än så länge lagt ungefär en miljon 

kronor i år och tagit höjd för kostnader på 1,5 miljoner kronor nästa år.  

Nu funderar kommunstyrelsen var resterande pengar gör bäst nytta.  

Socialförvaltningen har lämnat förslag på att anställa fysioterapeuter, en till 

undersköterska till bemanningspoolen, aktivitetsledare på kommunens 

särskilda boenden, två stycken äldrepedagoger, en dietist och en 

aktivitetssamordnare som ska hjälpa till att knyta samman mötesformer.  

 

____ 
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KPR § 14 (forts) Dnr 2021-000015  

 

Helena Ivansson, biträdande Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

God och nära vård 

Helena Ivansson informerar om God och nära vård enligt bifogad 

presentation. 

 

Det har pågått en genomlysning och utredning för Regeringskansliet och via 

SKR och Socialstyrelsen under flera år. Primärsvårdsreformen fattades det 

beslut om tidigt 2020. Regionerna har sedan arbetat med hur man ska lägga 

upp handlingsplaner och fatta beslut mellan huvudmän och så vidare. 

Regionerna och kommunerna kliver in i det här i olika takt, i Jämtland är 

man med i ett tidigt skede. Krokom kommun har sett till att Helena finns 

som ett stöd vid införandet av omställningen till nära vård.  

 

I Krokoms kommun har beslutsnivån flyttats ner till lokala 

samverkansarenor där tjänstepersoner för vård och omsorg i regionen och 

kommunerna deltar. Kommunen har även ordnat möten för att internt kunna 

diskutera vad kommunen ska ta in och är skyldiga att ta in. 

____ 

. 
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KPR § 15 Dnr 2021-000016  

Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 2021 

Kommunala pensionärsrådet reviderar uppdragslistan. 

 

Pensionärsrådets uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

pensionärsrådet gett till bland annat rådets sekreterare och ordförande. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

 

Följande uppdrag revideras: 

 Hur tänker kommunen redogöra för äldres-hälsa-pengarna? 

 Patientsäkerhetsberättelsen och arbetet med fallprevention 

 Vad ingår i uppsökande verksamhet? 

 

Följande uppdrag läggs till: 

 Digitalt utanförskap 

 Logga på kommunens bilar 
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KPR § 15 (forts) Dnr 2021-000016  

 

Reviderad uppdragslista vid dagens möte: 

Beslut Uppdrag Vem När Anledning 
till ej 
verkställd 

15 

februari 

2021, 21 

september 

2021 

Patientsäkerhetsberättelsen 

och arbetet med 

fallprevention 

 Pensionärsrådets 

nästa möte, den 

16 november 

 

16 

november 

2020, 15 

februari 

2021, 21 

september 

2021 

Hur tänker kommunen 

redogöra för äldres-hälsa-

pengarna? (Statliga medel) 

Skriftlig redovisning.  

 Pensionärsrådets 

nästa möte, den 

16 november 

 

16 

november 

2020, 15 

februari 

2021, 21 

september 

2021 

Vad ingår i uppsökande 

verksamhet 

 Pensionärsrådets 

nästa möte, den 

16 november 

 

21 

september 

2021 

Digitalt utanförskap  Öppet 

beredningsmöte 

i november 

 

21 

september 

2021 

Logga på kommunens 

bilar  

 Pensionärsrådets 

nästa möte, den 

16 november 

 

 

____ 
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KPR § 16 Dnr 2021-000017  

Övriga frågor 2021 - KPR 

 

Digitalt utanförskap 

Det är en utmaning med digitalt utanförskap. Kommunala pensionärsrådet 

lyfter att kommunen hade ett projekt där en anställd åkte runt och hjälpte 

framför allt äldre med problem med exempelvis telefoner och datorer. Det 

avslutades i december 2020. När man nu får pengar från staten för att satsa 

på äldre vore det enligt rådet ett bra tillfälle att ta upp projektet igen.    

 

Ordförande Andreas Karlsson resonerar kring att man kanske skulle kunna ta 

hjälp av datorkunniga ungdomar i utanförskap.  

 

Läggs in på uppdragslistan och frågan tas upp igen på det öppna 

beredningsmötet i november.  

 

Trygghetsboende 

Hur långt har man kommit med trygghetsboendena i Alsen och Föllinge? 

Vore även intressant att veta vilka som har anmält intresse för att flytta in. 

Linus Ekqvist på Krokomsbostäder AB bjuds in till rådet i november.  

 

Öppen beredning och medborgardialog 

De måste vara mer tillgängliga och marknadsföras bättre. Det vore bra att 

kombinera digitalt och fysiskt. Diskuteras på öppet beredningsmöte i 

november.  

 

Uppsökande verksamhet 

Tas upp på rådet i november. Ingen av de som sitter på kunskapen kunde 

delta vid dagens råd.  

 

Logga på kommunbilar 

Läggs in på uppdragslistan och frågan tas upp igen på kommande råd i 

november.  

____ 


