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KPR § 7 Dnr 2021-000013  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan - 
KPR 2021 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 
tillägg: 
Övriga frågor: 

- Mat för äldre 
- Arbetet med äldre och alkohol. 
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KPR § 8 Dnr 2021-000014  

Genomgång av föregående protokoll 2021 – KPR 
Genomgång av protokoll från rådets möte den 15 februari 2021. Föregående 
protokoll läggs till handlingarna. 
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KPR § 9 Dnr 2021-000015  

Informationer 2021 – KPR 
Andreas Karlsson, ordförande Kommunala pensionärsrådet 

Socialnämndens medborgardialoger 
Andreas Karlsson informerar om att Socialnämnden tidigare har beslutat om 
att genomföra två medborgardialoger under året, en på våren och en på 
hösten.  
Socialnämnden kommer att anordna tre medborgarinformationer under 
våren/sommaren utifrån frågeställningen: Medborgardialog våren 2021 
Socialnämnden – Hur vill man bo som äldre i Krokoms kommun 70+? 
Medborgarinformationerna kommer ske digitalt enligt nedanstående datum 
och tider: 

• 7 juni 2021 klockan 13.00-15.00 för Alsen 

• 14 juni 2021 klockan 10.00-12.00 för Föllinge 

• 15 juni 2021 klockan 13.00-15.00 för Krokom. 
Han informerar vidare om trygghetsboenden i kommunen. Han meddelar att 
det pågår en ombyggnation av befintliga lägenheter i Tunan till nio stycken 
tillgänglighetsanpassade trygghetslägenheter och en gemensamhetslokal. 
Trygghetslägenheterna kommer att bemannas med trygghetsvärdar med 
daglig närvaro. Bygglov är beviljat och upphandling av byggnationerna 
pågår. Lägenheterna bedöms vara inflyttningsklara i oktober 2021. 
I Föllinge kommer det blir en ombyggnation av befintliga lägenheter på 
Barkabystigen till sju stycken tillgänglighetsanpassade trygghetslägenheter 
och en gemensamhetslokal. Trygghetslägenheterna kommer att bemannas 
med trygghetsvärdar med daglig närvaro. Bygglovsprocessen pågår, bedöms 
vara inflyttningsklara till årsskiftet. 
Han informerar vidare om att fastigheten Orion i centrala Krokom som ägs 
av Krokomsbostäder AB och som idag hyrs av Krokoms kommun och 
används sedan lång tid tillbaka som särskilt boende. Socialnämnden önskar 
att Orion ställs om till ett trygghetsboende. 
 
 

Medborgardialog Nälden 
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Andreas Karlsson informerar om arbetet i Nälden och att i september 2022 
ska hållplats Nälden vara klar. Kommunen vill ha medborgardialog i Nälden 
om utvecklingen av Nälden som samhälle i helhet under detta år. 

”Gamla Forsbergs” 
Han berättar att ”Gamla Forsbergs” planeras att rivas och att det istället ska 
uppföras ett nytt bostadsområde.  

Detaljplan Kvarna 
Det har skett förändringar av detaljplanen av området som heter Kvarna då 
det har kommit in önskemål att även bygga radhus vilket den ursprungliga 
detaljplanen inte tillät och därför har den ändrats. 
Andreas Karlsson berättar vidare att det byggs i hela Krokoms kommun nu 
och kommunen växer. Senaste siffran han har fått information om var att det 
nu är 15 176 invånare i Krokoms kommun. 

God och Nära vård 
Andreas Karlsson informerar om God och nära vård - man vill förändra 
vården i Sverige och detta är en miljardomställning. God och nära vård 
innebär att vården ska bli mer personcentrerad och att personer inte ska 
”falla mellan stolarna”. Kommunen kommer få pengar för att införa och 
implementera detta. 

Översiktsplan Älvfåran 
Arbetet med översiktsplan Älvfåran fortgår och det ska snart ut på samråd. 
Det planeras att 1 400 invånare kommer flytta in i det området.  
Astrid Lönn-Järn lyfter att många inte vill flytta från sina bygder men kan 
tänka sig att flytta från sina hus och att kommunen därför behöver skapa fler 
trygghetsboenden. Detta för att inte all inflyttning ska koncentreras till vissa 
områden och nybyggen utan att hela kommunen ska utvecklas och växa. 

Småbilsupphandling 
Andreas Karlsson informerar om region Jämtland/Härjedalen och 
småbilsupphandlingen (där färdtjänsten ingår) där det har framkommit att 
regionen inte fick rätt i att överklaga domen. Detta innebär att upphandlingen 
nu färdigkrivs mot företaget som vann upphandlingen. Ansvarig politiker är 
Jörgen Larsson. 
Astrid Lönn-Järn undrar om det vinnande företaget har kopplat in lokala 
taxichaufförer som känner området vilket skulle ge äldre en ökad trygghet? 
Andreas Karlsson svarar att han inte vet men att han tror att det kan bli så. 

 
Covid-19 
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Andreas Karlsson informerar om Covid-19 och att Jämtlands län är länet 
som vaccinerat flest individer per capita. Nu är smittspridningen hög bland 
ungdomar och bland skolorna. I Krokoms kommun är det fortsatt ansträngt i 
socialförvaltningen avseende personalen då alla fortsatt ska vara hemma vid 
minsta symtom och nu rekommenderas även familjekarantän. 
____ 
Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder AB (KBAB) 

Generell information 
Linus Ekqvist informerar i stora drag om vad KBAB arbetar och kommer 
arbeta med under våren och sommaren 2021. Han lyfter att på grund av 
Coronapandemin så har inre underhåll av bostäder fått ske vid flytt utifrån 
rådande restriktioner och inte lika löpande som vanligtvis. 
Han meddelar att år 2021 är ett år fyllt med nyproduktionsåtgärder hos 
KBAB, framförallt i Aspås och i Ås. I Aspås har markförberedelser pågått i 
en månads tid. I Ås så år är bygglovet avseende projekt Freja med 57 
lägenheter överklagat och han kan därför inte säga något om tidsplanen i 
nuläget. 
Övriga projekt som KBAB kommer genomföra är ombyggnationer av 
befintliga lägenheter till så kallade trygghetslägenheter i Alsen och Föllinge.  
Britt undrar om hyressättningen, trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler.  
Linus Ekqvist svarar att det inte är definierat hur mycket tid varje dag 
trygghetsvärdarna ska vara där utan enbart att de ska vara där varje dag. De 
kommer se över hur mycket tid som trygghetsvärdarna ska vara där för att 
det ska bli bra för de boende utan att påverka hyran för mycket. 
När det gäller utformning av gemensamhetslokal så är det styrt av 
fastighetens utformning och den kan användas till exempelvis gemensamma 
måltider eller andra aktiviteter som de boende själva önskar. 
____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

Slutdokument – må bra på äldre dar 
Anna Berkestedt Jonsson går kort igenom dokumentet och kommer 
skriftligen att återkoppla till rådet. 

Äldres hälsa 
Anna Berkestedt Jonsson går igenom sin powerpoint om äldres hälsa, se 
bifogad bilaga. 
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Både Britt Larsson och Siv Magnusson lyfter att det känns som om stor del 
av pengarna föreslås gå till personalkostnader och undrar på vilket sätt det är 
positivt för äldre? 
Britt Larsson undrar om pengarna försvinner från föreningsstöden och LOK-
stödet om de inte används under år 2021. Andreas Karlsson svarar att 
pengarna inte ligger kvar till nästa år. 
Anna Berkestedt Jonsson förtydligar att äldrepedagogerna bland annat 
kommer samla in underlag från de äldre om vad de vill göra i olika 
geografiska områden då hon tror att det kan skilja sig åt beroende på var i 
Krokoms kommun som den äldre är bosatt. De kan även vara en del av en 
uppsökande verksamhet gentemot äldre individer efter pensionsålder utifrån 
vilket behov som finns. Uppsökande verksamhet finns inte idag utifrån 
resursbrist. 
Astrid Lönn-Järn lyfter att hon i flera år försökt skapa ett gym uppe hos sig 
men att hon kontinuerligt stöter på hinder. 
Siv Magnusson lyfter att taxiresor eller samåkning till exempelvis PRO och 
SPF månadsmöten eller till affären vore något positivt för äldre som pengar 
borde satsas till. 
____ 
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KPR § 10 Dnr 2021-000017  

Övriga frågor 2021 - KPR 
Mat för äldre 
Britt Larsson lyfter frågan om de konstiga namnen på maträtterna. 
Andreas Karlsson meddelar att Socialnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar kring att göra en gemensam 
medborgardialog om mat för äldre till hösten. Detta är inte klart men det 
planeras för det och då kan denna fråga tas upp.  

Arbetet med äldre och alkohol 
Britt Larsson lyfter att Thomas Andersson på regionen deltog vid höstens 
Kommunala pensionärsråd och informerade om arbetet med äldre och 
alkohol.  
Thomas sa då att studieförbunden ska göra ett folkbildningsmaterial för 
gruppen 65 år och äldre med alkohol inkluderad, ett arbete som ska vara 
klart innan årsskiftet och kommer spridas till pensionärsorganisationerna. 
Britt undrar vad som skett med det arbetet? 
Utvecklingssekreterare Christina Jonsson informerar om att hon i kontakt 
med Thomas fått information om att Berit Johansson är den som ansvarar för 
dessa frågor. Tyvärr har Christina Jonsson ingen ytterligare information om 
detta vid dagens möte men återkommer med information i frågan. 
____ 
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KPR § 11 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: 

• Bostadstillägg 
Följande uppdrag revideras: 

• Hur tänker kommunen redogöra för äldres-hälsa-pengarna? 

• Patientsäkerhetsberättelsen och arbetet med fallprevention 

• Vad ingår i uppsökande verksamhet? 

• Information om färdtjänst – Länstrafiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad uppdragslista vid dagens möte: 

Beslut Uppdrag Vem När 
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2020    

16 
november, 
(15 februari  
& 17 maj 
2021) 

Hur tänker 
kommunen 
redogöra för äldres-
hälsa-pengarna? 

Någon från 
Kommunstyrels
en  

Pensionärsrådets 
nästa möte, den 21 
september 2021 

16 
november, 
15 februari  
& 17 maj 
2021) 

Vad ingår i 
uppsökande 
verksamhet? 

 Pensionärsrådets 
nästa möte, den 21 
september 2021 

2021    

15 februari, 
(17 maj) 

Patientsäkerhetsber
ättelsen och arbetet 
med fallprevention 

 Pensionärsrådets 
nästa möte, den 21 
september 2021 

15 februari, 
(17 maj) 

Information om 
färdtjänst - 
Länstrafiken 

 Pensionärsrådets 
nästa möte, den 21 
september 2021 
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