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Plats och tid Kommunhuset, Ivern, måndagen den 14 februari 2022 klockan 09:00-12:20 
Beslutande Andreas Karlsson, C, ordförande 

Tage Jonsson, PRO 
Örjan Persson, PRO 
Nils-Erik Eriksson, PRO 
Viola Ekavall, SPF (distans/digitalt) 
Britt Larsson, SPF 
Astrid Lönn-Järn, SPF (distans/digitalt) 
 

Övriga närvarande Gunnel Vejdeland, PRO 
Gulli Edman, PRO 
Siv Magnusson, SPF 
Hanna Hellström, utvecklingssekreterare 
Billy Gihuri, praktikant Socialförvaltningen 

Justerare Britt Larsson 

Justeringens plats och tid 21 februari 2022 klockan 12:45 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 1-5 
 Hanna Hellström  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Britt Larsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 
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Datum då anslaget sätts upp 2022-02-21 Sista dag för överklagan 2022-03-14 
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KPR § 1 Dnr 2022-000033  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan - 
KPR 2022 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 
ändringar. 

• Utgår:  
- Information från Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder: Trygghetsboende 

Alsen och Föllinge (hyreskostnad, bovärd, intresseförfrågningar) 

• Tillägg Övriga frågor:  
- Reglemente KPR 
- Äldrepedagoger 
- Digitalt utanförskap 
- Medborgardialoger 
_____________________________________________________________ 
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KPR § 2 Dnr 2022-000034  

Genomgång av föregående protokoll 2022 - KPR 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
_____________________________________________________________ 
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KPR § 3 Dnr 2022-000035  

Informationer 2022 – KPR 
Malin Lodesjö, fordonssamordnare 

Logga på kommunens bilar 
Det finns sedan tidigare ett beslut om att kommunens bilar inte ska vara 
försedda med kommunens logga. Förmodligen utav hänsyn till den enskildes 
integritet. Det är inte alla som vill att det ska synas att Hemtjänsten kommer 
på besök till exempel. Å andra sidan kan det vara en trygghet att alla 
kommunens bilar har en logga. Den nya inriktningen är därför att samtliga 
kommunens bilar ska förses med logga. En tjänsteskrivelse är under 
framtagande och ett beslut ska tas i Kommunens ledningsgrupp (KLG). 
Kommunala pensionärsrådet lämnar medskicket att det i huvudsak är 
önskvärt att kommunens bilar förses med logga.  
_____ 
Thomas Andersson, samhällsmedicinsk sekreterare (Region Jämtland 
Härjedalen), ansvarig utgivare Mobilisering mot droger 

Äldre och alkohol 
Mobilisering mot droger i Jämtlands län är en bred myndighetssamverkan 
som arbetar tillsammans med civilsamhället. Arbetet med alkohol och äldre 
syftar till att förebygga en ohälsosam alkoholkonsumtion inom gruppen 65 år 
och äldre. Projektet och dess arbetsformer har påverkats negativt av 
coronapandemin men arbetet fortgår och finansiella medel finns för 2022.  
Kommunala pensionärsrådet lyfter frågan om vem som tar ansvar för att 
arbetet med att förebygga ohälsosam alkoholkonsumtion genomförs. Svaret 
är att respektive kommun själv måste ansvara för att arbetet genomförs. 
Kommunala pensionärsrådet har en viktig roll i att hålla frågan aktuell. 
Ämnet kan vara laddat och inte alla är bekväma att tala om riskbruk och 
missbruk. En väg in i ämnet kan istället vara att tala om faktorerna bakom 
riskbruk/missbruk, såsom ensamhet och psykisk ohälsa.  
Kommunala pensionärsrådet lämnar medskicket att frågan om 
alkoholkonsumtion borde inkluderas i diskussionen om äldres hälsa då fokus 
ska ligga på hela måendet. Frågan kan exempelvis tas upp i samband med 
den uppsökande verksamheten.  
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KPR § 3 (forts) Dnr 2022-000035  
_____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

Äldres hälsa 
De medel som avsats till arbetet med äldres hälsa har under coronapandemin 
använts för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen. Medlen 
används också till att bekosta bytet av samtliga trygghetslarm inom 
Hemtjänsten under 2022.  

Äldreomsorgslyftet 
Satsningen har förlängts till 2023. För närvarande utbildar sig 18 
vårdbiträden inom Särskilt boende och Hemtjänst till undersköterska.  

Kontinuitet inom Hemtjänsten 
Jämfört med andra kommuner i landet har Krokom en god kontinuitet när det 
gäller hur många medarbetare en vårdtagare med hemtjänst möter under en 
vecka. För vårdtagare med många besök per dygn blir det oundvikligen så att 
antalet olika medarbetare som denne möter under en vecka blir relativt högt.  

Kvalitetskrav Hemtjänsten 
Kvalitetskraven för hemtjänst antogs i socialnämnden i januari 2022. Nu ska 
de implementeras i verksamheten. Under hösten 2022 ska kraven 
kompletteras. Innan nytt beslut i socialnämnden ska Kommunala 
pensionärsrådet ges möjlighet att lämna sina synpunkter på kravens 
utformning.  

LOV-avtal Hemtjänst 
LOV-avtalet antogs av socialnämnden i januari 2022. Det innebär att 
alternativa utförare kan ansöka om att bedriva hemtjänst i Krokoms 
kommun. 

Omställning Blomstergården 
Gamla Blomstergården stängs under 1 år för renovering. Lokalerna är i 
dagsläget slitna och de uppfyller inte de krav som Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) ställer. Ett nyrenoverat Blomstergården kommer att öppna 
sommaren 2024. Informationsmöte med boende och anhöriga på 
Blomstergården kommer att genomföras den 1 mars 2022.  
_____ 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(9) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

KPR § 3 (forts) Dnr 2022-000035  
 
Anders Backenfall, samordnare E-hälsa och välfärdsteknologi 

Uppföljning läget välfärdsteknik 
Anders visar de nya trygghetslarm från Doro som kommer att fördelas ut till 
medborgare med trygghetslarm under 2022-2023. Cirka 300 larm ska bytas 
ut och arbetet planeras vara färdigt innan årsskiftet 2023. 
Anders informerar om medicinroboten Evendos som är på väg in i 
Socialförvaltningen på prov. 10 medicinrobotar är beställda och ska testas på 
lämpliga vårdtagare i kommunen. Länk till Evendos hemsida: 
https://www.evondos.se/var-tjanst/kommun/beskrivning-av-tjansten.html 
_____ 
Andreas Karlsson, C, ordförande socialnämnden 
Informerar kort om vilka frågor som diskuteras och vad som är på gång inom 
socialnämnden. Bland annat: 

- Trygghetsboende i Alsen och Föllinge 
- Biståndsbedömt trygghetsboende 
- Införande av servicetjänster utifrån befogenhetslagen 
- SoL-boende åldersgruppen 18-65 år 
- Ytterkläder för vårdpersonal 
- Medborgardialoger 2022.  
- Ungas hälsa (leds av folkhälsosamordnare Louise Öhnstedt) 

_____ 
 

 
 
 
 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(9) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

KPR § 4 Dnr 2022-000036  

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: 

• Logga på kommunens bilar 

• Äldre och alkohol 
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 
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KPR § 5 Dnr 2022-000037  

Övriga frågor 2022 - KPR 
Digitalt utanförskap 
Står kvar på uppdragslistan och frågan tas upp igen på det öppna 
beredningsmötet i maj. 

Reglemente Kommunala pensionärsrådet 
Frågan lyfts om kommunala pensionärsrådets reglemente behöver revideras. 
Frågan återkommer längre fram om det är aktuellt.  

Äldrepedagoger 
Kommunala pensionärsrådet lyfter frågan om äldrepedagoger – finns det i 
kommunen idag? Svaret är att det finns det i dagsläget inte. Det har funnits 
förslag om att införa detta men något beslut har inte fattats.   

Medborgardialoger 
Har beslutade medborgardialoger genomförts som planerat? Ärendet 
återkommer på Kommunala pensionärsrådets möte i maj 2022.  

Öppet beredningsmöte 10 maj 2022 
Mötet kommer att genomföras i Tulleråsen.  
_____ 
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