
 

 

Kommunala pensionärsrådet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

 
 

  
 
Plats och tid Kommunhuset, Viljan, måndagen den 11 november 2019 klockan 09:00 – 12:00 
Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande 
Tage Jonsson, PRO 
Örjan Persson, PRO 
Nils-Erik Eriksson, PRO 
Viola Ekavall, SPF 
Britt Larsson, SPF 
Astrid Lönn-Järn, SPF 
Yvonne Rosvall, S, vice ordförande 
Sten-Åke Jonsson, PRO, ersättare 
Gunnel Vejdeland, PRO, ersättare 
Gulli Edman, PRO, ersättare 
Sören Grundström, SPF, ersättare 
Siv Magnusson, SPF, ersättare 
 
 

Övriga närvarande Hanna Hellström, utvecklingssekreterare 

Justerare Britt Larsson 

Justeringens plats och tid Krokom den 14 november klockan 09:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 21-27 
 Hanna Hellström  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Britt Larsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-15 Sista dag för överklagan 2019-12-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Hanna Hellström  
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KPR § 21 Dnr 2019-000028  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KPR 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 
tillägg: 

Övriga frågor:  

- Protokollens utformning 

- Tomten bakom Krokomsbostäder (KBAB) 

- Fastigheten på Genvägen 1 

- Kortidsplatser på Hällebo  
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KPR § 22 Dnr 12520  

Genomgång av föregående protokoll - KPR 
Kort sammanfattning 
Genomgång av protokoll från rådets möten den 9 september samt 26 september 
2019. Föregående protokoll läggs till handlingarna.   
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KPR § 23 Dnr 2019-000026  

Informationer 2019 – KPR 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
Genomgång av kommunens Tillväxtstrategi 
Tillväxtstrategin antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2019. Anna går 
igenom vad som har hänt i arbetet med Tillväxtstrategin sedan mötet i 
september och svarar på några av de synpunkter som SPF har lämnat in 
angående Tillväxtstrategin. 
 
Budget 2020  
Kommunfullmäktige ska besluta om ny rambudget på sammanträdet den 4 
december 2019 och därefter kan detaljbudgeten korrigeras i respektive 
nämnd. Socialnämnden ska besluta om ny detaljbudget för 2020 på 
sammanträdet den 16 december.  
 
Besparingar och åtgärder 2019/2020 
Beslutade besparingar och åtgärder är inräknade i socialnämndens nu 
liggande detaljbudget. Efter kommunfullmäktige beslutat om nya ramar kan 
besparingar och åtgärder revideras enligt prioriteringsordning. 
Prioriteringsordningen kommer att förhandlas innan beslut i socialnämnden 
den 16 december 2019.  
_____ 
 
Marie Eriksson, enhetschef Hälsa och sjukvård 
Syn och hörselombudets förändrade uppdrag 
Syn- och hörselombudet i Krokoms kommun har 50 % tjänst och så har det 
varit under några år. Ingen förändring i tjänsteutrymmet är planerat, däremot 
kommer resursen att nyttjas effektivare och i enlighet med 
hemsjukvårdsavtalet. Ombudet ska fungera som en länk mellan patienten 
och regionens syn- och hörselrehabilitering (Syn- och hörcentralen).  
_____ 
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KPR § 23 (forts) Dnr 2019-000026  
 
Josef Åstrand, mark- och gatutekniker, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Parkeringar i Krokoms centrum  
Josef återkopplar angående det pågående arbetet med att minska antalet 
felparkerade bilar i Krokoms centrum. Hittills har ett 20-tal bilister bötfällts 
med anledning av att de har stått felparkerade eller parkerade för länge och 
det märks en skillnad i antalet lediga parkeringsplatser.  
_____  
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KPR § 24 Dnr 2019-000120  

Sammanträdesdagar 2020 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
1. Kommunala pensionärsrådet beslutar att det ska ordnas fyra öppna 

beredningsmöten under 2020. 
2. De öppna beredningsmötena ska bland annat annonseras i Vårt Krokom 

och utgivningsansvarig för Vårt Krokom bjuds in till årets första öppna 
beredningsmöte för ett reportage.   

3. De öppna beredningsmötena kan ordnas i samverkan med Kommunala 
handikapprådet. 

4. Kommunala pensionärsrådet antar förslag till öppna beredningsmöten och 
sammanträdesdagar för 2020. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 har Kommunala handikapprådet haft två öppna 
beredningsmöten där allmänheten har bjudits in att delta i mötena. Det första 
öppna beredningsmötet ordnades på Hällebo i Offerdal och det andra på 
Solbacka i Föllinge.  
Kommunala pensionärsrådet vill fortsätta med öppna beredningsmöten under 
2020 eftersom tidigare möten har varit uppskattade.  
 
Följande sammanträdesdagar föreslås för öppna beredningsmöten: 
Fredagen den 31 januari klockan 10.00-12.00 (Blomstergården, Krokom)     
Torsdagen den 30 april klockan 10.00-12.00 (Solbacka, Föllinge) 
Fredagen den 28 augusti klockan 10.00-12.00 (Hotagsfjärden, Rötviken) 
Fredag den 23 oktober klockan 10.00-12.00 (Hällebo, Offerdal) 
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KPR § 24 (forts) Dnr 2019-000120  
 
Följande sammanträdesdagar föreslås för Kommunala pensionärsrådet:  
Måndagen den 17 februari klockan 09.00-12.00 
Måndagen den 18 maj klockan 09.00-12.00  
Måndagen den 14 september klockan 9.00-12.00  
Måndagen den 16 november klockan 9.00-12.00    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 31 oktober 2019 
________ 

Kopia till 
Sekreterare 
Kommunikation 
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KPR § 25 Dnr 2019-000134  

LOK-stöd för äldre (pensionärsföreningar) 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
1. Kommunala pensionärsrådet har inga invändningar mot förslaget.  
_____________________________________________________________ 
Den 23 maj 2018 bifölls motionen Att vara äldre här och i framtiden och 
fritidsenheten fick i uppgift att utreda förutsättningar för att inför LOK-stöd 
för äldre som ett led i att uppmana till mer fysisk aktivitet bland äldre. 
Fritidsenheten skulle också samverka med föreningar och andra aktörer för 
att ge möjlighet till mötesplatser för äldre personer.  
Då ett förslag om LOK-stöd för äldre eller annan aktivitetsbaserad ersättning 
blir aktuellt behöver det säkras upp budgetmässigt i fritidsenhetens budget, 
och därmed behöver Kommunstyrelsen skjuta till medel. Då det i dagsläget 
är svårt att uppskatta faktisk bidragsberättigad aktivitet kan dagens budget 
för bidrag till pensionärsföreningar behöva revideras. 
Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten i dialog 
med berörda föreningar under 2019 och första halvan av 2020 utformar ett 
konkret förslag på aktivitetsbaserad ersättning (med utgångspunkt i LOK-
stödet) samt ett sätt att följa upp aktiviteterna.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 4 april 2019 
Kommunstyrelsen § 101 23 maj 2018 
_____ 

Kopia till 
Erika Andersson, avdelningen för näringsliv, kultur och fritid 
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KPR § 26 Dnr 2019-000025  

Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 2019 
Kommunala pensionärsrådet reviderar uppdragslistan.  
_______________________________________________________ 

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

• Kommunens Tillväxtstrategi – återkoppling vad har skett sedan 
senast?  

Reviderad lista vid dagens möte: 

Beslut Uppdrag Vem  När 
2019    
9/9 Utvärdering 

Nattpatrullen Hemtjänst 
(inkl. väntetid och 
kundnöjdhet) 

Verksamhetschef 
Hemtjänst 

Februari 2020 

9/9 Utvärdering kostpolicy Sekreterare Februari 2020 
_____ 
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KPR § 27 Dnr 2019-000027  

Övriga frågor - KPR 
Återkoppling: motionerna hörselslingor och gestaltningsprogram 
Arbetet med att installera hörselslingor är inte påbörjat än. 
Arbetet med gestaltningsprogrammet pågår och kommer att ingå i fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Älvområdet.   
_____ 

Uppdatering: status Program för äldres hälsa 
Arbetet med Program för äldres hälsa pågår och det finns en grund. 
Ursprunglig plan var att programmet skulle göras klart i slutet av 2019 men 
ny plan är att det ska vara färdigt i mars 2020.  
_____ 

Korttidsplatser Hällebo 
Korttidsplatserna på Hällebo och Solbacka avvecklas för att istället samla 
kommunens alla korttidsplatser på Blomstergården i Krokom. Detta kommer 
innebära högre kvalité för de boende genom bland annat kortare resor till 
vård i Östersund.  

____ 
Protokollens utformning 
Kommunala pensionärsrådet anser att kommunens sekreterare skriver för 
kortfattat i protokollen under informationspunkterna.  
Sekreteraren får i uppdrag att lyfta frågan i sekreterargruppen och återkoppla 
till rådet på mötet i februari.  
______ 

Tomten bakom Krokomsbostäder (KBAB) 
Det finns i dagsläget inget beslut gällande vad tomten bakom KBABs lokaler 
ska användas till. 
_____ 
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KPR § 27 (forts) Dnr 2019-000027  
 

Fastigheten på Genvägen 1 
Fastigheten ägs av KBAB. Nästan hela lokalen är vattenskadad och kommer 
troligtvis att rivas men det är inte beslutat när.  
_____ 
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