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KPR § 17 Dnr 2021-000013  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan - 
KPR 2021 

Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg övriga frågor: 

- Äldre och alkohol 

- Digitalt utanförskap 
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KPR § 18 Dnr 2021-000014  

Genomgång av föregående protokoll 2021 - KPR 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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KPR § 19 Dnr 2021-000015  

Informationer 2021 - KPR 

Andreas Karlsson, ordförande Kommunala pensionärsrådet 

 

Punkten utgår då mötet avbröts på grund av brandlarm. Mötet återupptogs 

klockan 10.10.  

____ 

 

Linus Ekqvist, Krokomsbostäder AB 

 

Linus informerar om Krokomsbostäders projekt Trygghetsboenden och 

nyproduktionsprojekt enligt bifogad presentation.  
 

Projekt trygghetsboende: 

Tunan i Alsen och Barkaby i Föllinge. En lägenhet per område kommer 

användas som gemensamhetslokal. Några av lägenheterna i den befintliga 

byggnaden som ska göras om till trygghetsboende var i stora behov av 

renovering. Renoveringarna har dragit ut på tiden på grund av 

coronapandemin. Det har resulterat i att det inte hinner bli klart till årsskiftet 

vilket var planen, nu beräknas det istället vara klart till våren 2022.  

 

Rådet ställer frågan hur det ser ut med trygghetsboende i Änge. Linus svarar 

att Krokomsbostäder kollade på två ställen i Änge, dock passade ingen av 

dem. Ambitionen att hitta lokal för trygghetsboende står kvar, men det finns 

nu inget bra objekt. Krokomsbostäder kollar på befintliga objekt ur deras 

bestånd som kan anpassas.  

 

Nyproduktionsprojekt: 

Nyproduktion i Aspås-Nygården: inflytt den 1 december. Projektet har gått 

väldigt bra. 17 maj påbörjades arbetet med slutbesiktning den 28 oktober. 

Hyran ligger på 9 600 kr för en lägenhet med fyra rum och kök.  

 

Freja, etapp två: Det fanns ett bygglov för att bygga 63 lägenheter. 

Bygglovet blev överklagat och Länsstyrelsen beslutade att upphäva det. 

Krokomsbostäder kan nu antingen överlaga beslutet eller skicka in en ny 

ansökan med lite förändringar. Processen från bygglov till inflytt handlar 

tidsmässigt om cirka 21 månader.  
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KPR § 19 (forts) Dnr 2021-000015  

 

Övriga byggplaner 5-10 år: Krokomsbostäder tittar på möjligheter att bygga 

på deras befintliga fastigheter i Krokom.  

____ 

 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 

Anna presenterar, enligt bifogad presentation, de riktade statsbidrag 

som socialförvaltningen har sökt för 2021.  
 

Riktade statsbidrag innebär att det anges hur bidragen ska användas. 

Instruktionerna för statsbidragen måste därmed läsas för att se om det kan 

användas på det sättet det är avsett. Det ska sedan, ungefär ett år senare, 

redovisas att det har använts på rätt sätt. Om statsbidraget inte har använts på 

rätt sätt ska det återbetalas.  

 

För äldreomsorgen har förvaltningen sökt och fått följande statsbidrag 

utbetalda:  

 

- Äldreomsorgslyftet: utbetalat cirka 5,2 miljoner kronor. Får endast 

användas för att utbilda vårdbiträden till undersköterskor. Förvaltningen 

använder det nu för att utbilda 18 vårdbiträden till undersköterskor. De läser 

på halvfart och jobbar samtidigt halvtid. Bidraget kommer förlängas år 2022-

2024. 

 

- Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer: utbetalat cirka 6,1 

miljoner kronor. Förvaltningen har arbetat för att förebygga smittspridning 

av covid-19, vilket har kostat 8,4 miljoner kronor. Bara smittspridningen på 

Hällebo under fyra-fem veckor kostade cirka en miljon kronor. För att 

förebygga smittspridning under coronapandemin har det bland annat arbetats 

mycket med kohortvård som innebär att arbete i celler istället för att gå 

emellan olika avdelningar. Innan pandemin sparade förvaltningen pengar 

genom att planera verksamheten med att personalen skulle gå emellan 

avdelningarna. Kohortvården innebär således ökade personalkostnader då 

mer personal måste arbeta samtidigt.   
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KPR § 19 (forts) Dnr 2021-000015  

 

- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom: utbetalat cirka 900 000 kr. Förvaltningen 

arbetar för att personer med demenssjukdom ska kunna bo hemma längre. 

Bland annat genom GPS-klockor och utbildning till anhöriga.  

 

- Öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om 

personer med demenssjukdom: utbetalat cirka 60 000 kr. Utbildning i 

demens.  

 

- Äldreomsorg - Teknik, kvalitet och effektivitet: utbetalat 250 000 kr. 

Förvaltningen håller på att införa digital signering. Det har tidigare varit ett 

svinn på läkemedel. Det ska motverkas med hjälp av digital signering som 

innebär att allt registreras och går att härleda till de signeringar som har 

gjorts.  

 

Fråga från rådet: Konkreta insatser för att stödja de som är ofrivilligt ensam?  

Förvaltningen vill anställa två äldrepedagoger för att arbeta med uppsökande 

verksamhet i samarbete med pensionsföreningar och svenska kyrkan. 

Politiken anser att föreningslivet är mer lämpat för detta ändamål.  

____ 

 

Malin Lodesjö, fordonssamordnare 

 

Logga på kommunens bilar 
 

På grund av kraftig försening i tidplanen för dagens möte till följd av 

brandlarmet utgår punkten. 

____ 

 

Helena Ivansson, biträdande Medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

samordnare nära vård 

 

Helena informerar om den omställningen som sker inom hälso- och 

sjukvården - God och nära vård enligt bifogad presentation.  
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KPR § 19 (forts) Dnr 2021-000015  

 

God och nära vård är en primärvårdreform som Sveriges riksdag tog beslut 

om hösten 2020. Därefter träffades en överenskommelse mellan Regeringen 

och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hälso- och sjukvårdslagen har 

reviderats med ett större fokus på hälsobefrämjande, rehabiliterande och 

förebyggande vård och omsorg, reviderad lag trädde i kraft i juli 2021. 

 

Regionerna och kommunerna har i uppdrag att omsätta God och nära vård 

från tanke till handling. Fram till år 2024 kan stimulansmedel äskas för att 

stödja omställningen. Regionerna och kommunerna i Jämtland har kommit 

överens om en gemensam handlingsplan med aktiviteter. Krokoms kommun 

har utökat en lokal samverksansarena och ordnade former med 

tjänstepersoner och politiker. Krokoms kommun ligger ungefär mitt i 

omställningen sett till Sverige i sin helhet.  

____ 

 

Helena Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Marie Hermansson, 

verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 

 

Patientsäkerhetsberättelsen 
Det görs en sammanställning en gång per år om vad som har hänt under året 

i form av en patientsäkerhetsberättelse. Helena och Marie presenterar 

patientsäkerhetsberättelsen 2020 enligt bifogad presentation.  

 

Arbetet med fallprevention 
Trygg och säker hemmamodellen är framtagen för länge sen, vilka alla 

kommunen och regionen har kommit fram till att jobba efter. När arbetet 

skulle sättas igång kom coronapandemin. Modellen ska identifiera risker och 

behov i ett tidigt skede hos äldre personer. När en person söker sin första 

insats hos bistånd ska de erbjudas besök av en distriktsköterska. Om 

personen tackar ja ska det finnas en mottagare av bistånds underlag på 

hälsocentralen, vilket i dagsläget inte finns. Kommunen är beredda att 

komma igång med det här.  
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KPR § 19 (forts) Dnr 2021-000015  

 

Uppsökande verksamhet 
Kommunen skickar ut brev till alla 75-åringar och erbjuder 75-årsbesök. 

De erbjuds att en sjuksköterska kommer hem till dem och har ett samtal i 

förebyggande syfte. Det har legat på is under coronapandemin då de inte har 

kunnat genomföras några hembesök. Kommunen ligger efter ungefär ett år 

och kan inte komma igång med det under året på grund av de vaccineringar 

som fortlöper. Brevet har skickats ut under förra veckan för att stämma av 

vilka som är intresserade av besöken. Avsikten är att komma igång med 

besöken efter årsskiftet. Det kommer dock ta tid innan man är i fas då de 

som skulle erbjudas hembesök under pandemin istället erbjuds nu.  

 

Synpunkt från rådet: Man borde kunna utöka innehållet i den uppsökande 

verksamheten. Helena svarar att det är väldigt mycket som tas upp. Besöken 

tar ungefär 1,5 timmar, kompendiet som gås igenom är ganska gediget. Det 

pratas om alltifrån matvanor, rörelse till om man har mattor.  

 

Ytterligare synpunkt från rådet: Det pratas mycket om ensamhet. Det borde 

ingå i samtalet att ställa frågor om ensamhet.  

____ 
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KPR § 20 Dnr 2021-000138  

Sammanträdesdagar 2022 - KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Kommunala pensionärsrådet antar förslag till sammanträdesdagar för år  

    2022.     

 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunala pensionärsrådet för år 

2022: 

Måndagen den 14 februari klockan 09.00-12.00 

Tisdagen den 10 maj (Öppet beredningsmöte) 

Måndagen den 23 maj klockan 09.00-12.00  

Måndagen den 5 september (Öppet beredningsmöte) 

Tisdagen den 20 september klockan 09.00-12.00  

Måndagen den 14 november (Öppet beredningsmöte) 

Tisdagen den 29 november klockan 09.00-12.00      

 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 3 november 2021 
____ 

Kopia till 

Sekreterare 

Kommunikation 
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KPR § 21 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 tas bort: 

 Patientsäkerhetsberättelsen och arbetet med fallprevention 

 Hur tänker kommunen redogöra för äldres-hälsa-pengarna? 

 

Följande uppdrag revideras: 

 Vad ingår i uppsökande verksamhet? 

 Digitalt utanförskap 

 Logga på kommunens bilar 

 

Följande uppdrag läggs till: 

 Äldre och alkohol 
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KPR § 21 (forts) Dnr 2021-000016  

 

Reviderad uppdragslista vid dagens möte: 

Beslut Uppdrag Vem När Anledning 
till ej 
verkställd 

16 

november 

2020, 15 

februari 

2021, 21 

september 

2021 

Vad ingår i uppsökande 

verksamhet 

 Öppet 

beredningsmöte 

i maj 

 

21 

september 

2021, 16 

november 

2021 

Digitalt utanförskap  Öppet 

beredningsmöte 

i maj 

 

21 

september 

2021, 16 

november 

2021 

Logga på kommunens 

bilar  

 Pensionärsrådets 

nästa möte, den 

14 februari 

 

16 

november 

2021 

Äldre och alkohol  Pensionärsrådets 

nästa möte, den 

14 februari 

 

 

 

____ 
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KPR § 22 Dnr 2021-000017  

Övriga frågor 2021 - KPR 

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

februari.  

 

Digitalt utanförskap 
Står kvar på uppdragslistan och frågan tas upp igen på det öppna 

beredningsmötet i maj. 

____ 

 


