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Plats och tid Kommunhuset, Viljan, måndagen den 9 september 2019 kl 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  

Yvonne Rosvall, S, vice ordförande  

Gulli Edman, PRO, ej tjg ersättare  

Siv Magnusson, SPF, ej tjg ersättare  

Thord Stattin, SPF, tjg ersättare 

 

 

Övriga närvarande Hanna Hellström, sekreterare 

Karin Jonsson, C, ordförande SABY 

Justerare Britt Larsson 

Justeringens plats och tid Krokom den 17 september klockan 16:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 15-19 
 Hanna Hellström  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Britt Larsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-09-09 

Datum då anslaget sätts upp 18 september 2019 Sista dag för överklagan 9 oktober 2019 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Hanna Hellström  
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KPR § 15 Dnr 2019-000028  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 

tillägg: 

Övriga frågor:  

- Magneten  

- Torget i Krokoms centrum    
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KPR § 16 Dnr 12520  

Genomgång av föregående protokoll - KPR 

Kort sammanfattning 

Genomgång av protokoll från rådets möte den 13 maj 2019.  

Föregående protokoll läggs till handlingarna men med följande synpunkt: 

 Nils-Erik Eriksson, PRO, anser att texten under ”Informationer - Mat på 

äldreboenden och inom Hemtjänsten” är felaktigt formulerad då 

Pensionärsrådet inte fick sina frågor gällande kosten till fullo besvarade.    
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KPR § 17 Dnr 2019-000026  

Informationer 2019 – KPR 

Andreas Karlsson, C, ordförande informerar gällande eventuella 

trygghetsbostäder i den fastighet som kallas för Tunan att frågor från 

intressanter finns men att något konkret förslag inte har presenterats. KBAB 

äger fastigheten och ärendet är inte politiskt styrt.  

______ 

Ulrika Persson, verksamhetschef Hemtjänst 

Larmstatistik för Nattpatrullen, första halvåret 2019 

Pensionärsrådet tar del av larmstatistik för Hemtjänstens Nattpatrull för juli 

2019 samt jämförelsesiffror för hela året. Pensionärsrådet önskar ta del av 

utvärderingen av Nattpatrullen, inklusive väntetid och kundnöjdhet, vid 

rådets första sammanträde 2020.  

_____ 

MonaLisa Norrmman, utredare äldrefrågor 

Definition av trygghetsboende i Krokoms kommun 

Definitionen av Trygghetsboende i Krokoms kommun utgår från Boverkets 

definition med en korrigering av ålder. Ett Trygghetsboende inriktar sig till 

åldersgruppen 65 år och äldre, det skall finnas personal på plats och 

gemensamma utrymmen. Trygghetsboende är inte avhängigt biståndsbeslut.    

Antal lägenheter avsatta för äldre i Krokoms kommun 

I Krokoms kommun finns 111 stycken seniorboendelägenheter som hanteras 

av KBAB. Av dessa finns 85 stycken i Krokom, 22 stycken i Nälden och 4 

stycken i Föllinge.  

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

Genomgång av kommunens Tillväxtstrategi 

Tillväxtstrategin antogs av Kommunfullmäktige den 12 juni 2019. Anna 

visar på kommunens största utmaningar och svarar på frågor kopplade till 

detta. Återkoppling på Pensionärsrådets nästa möte.  

_____ 
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KPR § 17 (forts) Dnr 2019-000026  

 

Ann-Louise Matsson-Armgren, administratör Bistånd 

Avgifter för service, vård och omsorg 2019 i Krokoms kommun 

Pensionärsrådet tar del av information om avgifter för service, vård och 

omsorg 2019 i Krokoms kommun, samt vilka tillgängliga vård- och 

omsorgstjänster som finns att ansöka om i kommunen.   

_____ 

 

Josef Åstrand, mark- och gatutekniker, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Parkeringar i Krokoms centrum  

Josef informerar om nuvarande besöksparkeringar och åtgärder för att antalet 

tillgängliga parkeringsplatser för besökande ska öka och antalet 

felparkeringar minska. Ett omtag med parkeringsvakter görs från och med 

september för att minska antalet felparkerade bilar i centrum. 

Pensionärsrådet önskar återkoppling i ärendet i samband med sammanträdet 

i november. 

_____ 
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KPR § 18 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 tillkommer:  

 Utvärdering Nattpatrullen i Hemtjänsten  

 Utvärdering av kostpolicy  

 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 

9/9 Tillväxtstrategi – 
återkoppling.  

Socialchef November 
2020 
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KPR § 19 Dnr 2019-000027  

Övriga frågor – KPR 

Återkoppling från det öppna beredningsmötet på Solbacka den 26 

augusti 2019 

Kommunala pensionärsrådet upplever att mötet var uppskattat och givande 

för såväl rådet som övriga besökande.  

_____ 

Datum, tid, plats för kommande öppna beredningsmöten  

Kommunala pensionärsrådet enas om att nästa öppna beredningsmöte ska 

hållas den 25 oktober 2019 klockan 10.00–12.00 på Hällebo i Offerdal. 

Frågor som ska behandlas under mötet är bland annat avgifter för service, 

vård och omsorg i Krokoms kommun samt trygghetsboende i Offerdal.  

_____ 

Magneten 

Vad kommer att hända med caféet på Magneten framöver och vilka 

möjligheter finns att ha servering av varm mat? Karin Jonsson tar med sig 

frågan och återkopplar vid kommande möte med Pensionärsrådet.  

_____ 

Särskilt boende  

Byggnation och drift av kommunens nästa Särskilda boende kommer att 

bjudas ut till extern aktör. Förberedselser för att ta fram 

upphandlingsunderlag och göra studiebesök pågår.  

_____ 

 


