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Plats och tid Ivern, måndagen den 23 maj 2022 klockan 09:00-12:00 
Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande 
Kjell Sundholm, samhällsbyggnadsnämnden (Distans) 
Tage Jonsson, PRO 
Örjan Persson, PRO 
Nils-Erik Eriksson, PRO 
Viola Ekavall, SPF 
Britt Larsson, SPF 
Astrid Lönn-Järn, SPF (Distans) 
 

Övriga närvarande Gunnel Vejdeland, PRO 
Gulli Edman, PRO 
Siv Magnusson, SPF 

Justerare Örjan Persson 

Justeringens plats och tid 2 juni 2022 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 6-10 
 Hanna Hellström  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Örjan Persson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-03 Sista dag för överklagan 2022-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
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 Hanna Hellström  
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KPR § 6 Dnr 2022-000033  

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

• Tillägg Övriga frågor:  
- Tillsammans mot ensamhet 
- Plats för nästa Öppna beredningsmöte 
- Näringslivskontoret – Hur jobbar de? 
- Nomineringar till kommande mandatperiod 
_____________________________________________________________ 
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KPR § 7 Dnr 2022-000034  

Genomgång av föregående protokoll 2022 - KPR 
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
_____________________________________________________________ 
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KPR § 8 Dnr 2022-000035  

Informationer 2022 - KPR 

Kort sammanfattning 
Andreas Karlsson, C, ordförande socialnämnden 

Information från socialnämnden 
- Andreas har deltagit på Landsbygdsriksdagen 2022. Från mötet tar han 

bland annat med sig frågan om hur kommunen kan stötta bygdegårdar och 
församlingshem framåt. Bygdegårdar och församlingshem kan fungera 
som viktiga samlingsplatser men många är eftersatta och i behov av 
underhåll.  

- Socialnämnden har fått information om för- och nackdelar med insatsens 
biståndsbedömt trygghetsboende samt tagit del av den policy om 
värdskap på trygghetsboende som Åre antagit. Beslut om liknande 
insatser i Krokoms kommun ska fattas av socialnämnden under året.  

- Det finns 167 platser på särskilt boende i Krokoms kommun. Under 
coronapandemin sjönk efterfrågan på särskilt boende. I dagsläget finns 
det ingen kö in till särskilt boende och därför är några platser stängda tills 
vidare.  

_____ 
Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder (KBAB) 

Information från KBAB 
- Det största byggprojektet som KBAB har just nu är Freja etapp två i Ås. 

Projektet är pausat i väntan på nytt beslut från Länsstyrelsen efter att 
byggplanerna överklagats en andra gång. Nytt beslut kommer troligen 
innan midsommar 2022.  

- Tidigt skede i översynen av eventuell nyproduktion av bostäder i Nälden. 
Planen är 4000 kvm liknande radhuslägenheterna i Aspås i området där 
det tidigare stod moduler som användes som migrationsboende.   

- Översyn av detaljplanen för Genvägen 1 i Krokom pågår för att se om 
detaljplanen kan göras om. Nu gällande detaljplan ger begränsade 
möjligheter att bygga en fastighet som motsvarar nutida behov. Det tar 
lång tid att ändra detaljplaner eftersom mycket ska beaktas.  

- Hållbarhetsfrågor är i fokus och KBAB har som mål att innan 2030 vara 
helt fossilfria avseende både bostäder och fordon. Arbetet går fort framåt 
men en utmaning är uppvärmningen av fastigheter utan fjärrvärme. 
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Solceller ska monteras på tak till fastigheter med hög energiförbrukning. 
Först ut är Solbacka i Föllinge.   

- Lägenheter för äldre i Alsen och Föllinge: Några anbud för ombyggnation 
av fastigheterna till trygghetsboende kom in men inget anbud var lämpligt 
att anta då samtliga var mycket dyra. Styrelsen fattade beslut att inte gå 
vidare med trygghetsboende utan istället bygga liknande lägenheter för 
äldre som finns på Genvägen 3 i Krokom. Lägenheterna får tillgång till 
gemensamhetslokal och förmedlas via separat kö.   

- Fastigheten Orion i Krokom: Kommunen hyr fastigheten till och med 
våren 2023. Styrelsen ska besluta om vad som ska hända med fastigheten 
efter att Blomstergården tömt lokalerna och flyttat ut.  

____ 
Anne-Marie Andersson, undersköterska, och Helena Ivansson, samordnare 
God och nära vård 

Demensprojeketet 
Demensprojektet drivs inom hemtjänsten och ska säkerställa en trygg vård 
och omsorg till personer med demenssjukdom och motverka ensamhet bland 
äldre. För att möjliggöra att bo hemma längre med kognitiv svikt behövs 
både utbildande och stödjande insatser till anhöriga, drabbade medborgare 
samt medarbetare inom hemtjänsten. Projektets mål är att stödja anhöriga 
och den som drabbats av demenssjukdom, öka kompetensen hos medarbetare 
inom hemtjänsten, öka samarbete mellan olika huvudmän, hitta nya och 
förändrade arbetsformer för att möta behovet samt att övergripande arbeta 
för en friskare äldre befolkning.  

_____ 
Marie Örjegren, enhetschef, Bistånd,Hälsa och sjukvård 

Uppsökande verksamhet/75-årsbesöken  
De så kallade 75-årsbesöken genomförs under vår och höst. Innan träffarna 
skickas en digital enkät ut som den enskilde besvarar. Frågorna och svaren i 
enkäten är det som samtalet utgår från vid besöket och samtal förs kring 
livssituationen i nuläget, hälsa, läkemedel och ett blodtryck och blodsocker 
tas. Den enskilde får samtidigt information om förebyggande arbete och 
fallprevention. Från och med nästa omgång besök ska frågor om alkohol- 
och tobaksvanor tas med i enkäten. Förslag på annat som kan ingå är 
ensamhet och social samvaro. Arbete pågår med att komma ikapp med de 
besök som ställdes in under coronapandemin.  
_____ 
Susanne Fastesson Carlsson, processledare och utbildare IBIC 
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Individens behov i centrum (IBIC) – mål och syfte samt införandeplan  
IBIC är ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen som ska implementeras i 
Socialförvaltningens verksamheter under hösten 2022-2023. Införandet av 
arbetssätt utifrån IBIC ska göra skillnad för individen genom att ge mer 
anpassade insatser och ökad delaktighet.    
_____ 
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KPR § 9 Dnr 2022-000036  

Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 
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 uppdateras:  

• Uppsökande verksamhet. Vad ingår och har något lagts till? Redovisas 
februari 2023.   

• Digitalt utanförskap/digital utveckling. Hur kan personer med behovet få 
tillgång till stöd med digital teknik? Återkommande diskussion.   

Reviderad uppdragslista vid dagens möte: 
Beslut Uppdrag Vem När Anledning 

till ej 
verkställd 

16 
november 
2020, 15 
februari 
2021, 21 
september 
2021, 23 
maj 2022 

Uppsökande 
verksamhet. Vad ingår 
och har något 
tillkommit?  
 

Enhetschef Redovisas 
februari 2023.   

 

21 
september 
2021, 16 
november 
2021, 23 
maj 2022 

Digitalt 
utanförskap/digital 
utveckling. Hur kan 
personer med behovet 
få tillgång till stöd 
med digital teknik? 

 Återkommande 
diskussion 
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KPR § 10 Dnr 2022-000037  

Övriga frågor 2022 - KPR 
Tillsammans mot ensamhet  
Britt Larsson, SPF, informerar om projektet Tillsammans mot ensamhet. SPF 
och PRO har gemensamt tagit fram ett studiematerial för uppsökande 
verksamhet. Syftet är att nå ut till äldre som upplever ofrivillig ensamhet. En 
första fikaträff för seniorer är genomförd på Magneten i Krokom. Flera 
besökare kom och fler träffar kommer att genomföras kontinuerligt.  
_____ 

Plats för nästa Öppna beredningsmöte 
Nästa öppna beredningsmöte genomförs den 5 september 2022. Plats för 
mötet blir Hotagsfjärden alternativt Föllinge.  
_____ 

Näringslivskontoret – Hur arbetar de? 
Britt Larsson, SPF, lyfter frågan om Näringslivskontoret och deras arbetssätt. 
Andreas Karlsson, ordförande, föreslår att Näringslivskontoret bjuds in att 
delta på nästa öppna beredningsmöte för att presentera sig själva.  
_____ 

Nomineringar till kommande mandatperiod 
Andreas Karlsson, ordförande, påminner pensionärsrådet om att senast i 
oktober skicka nomineringar för ledamöter och ersättare till nästa 
mandatperiod till utvecklingssekreterare Christina Jonsson.   
_____  
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