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KPR § 1 Dnr 2021-000013  

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

Övriga frågor: 

- Info av MAS Trygg, säker hemma 

- Användningen av medel som tilldelats Krokoms kommun? 

- Var har kommunen budgeterat de 8,7 miljonerna som är öronmärkta 
till äldreomsorgssatsningarna som kommer från Regeringen? 

- Tomten på Genvägen 1 

- Villatomter på Kvarna 

- Demensteam – vilka ingår? 
- Gode män – är det fortfarande brist? 

- Anhörigstöd 

- Förenklad biståndsbedömning – är det något som diskuteras? 

- Färdtjänst - Länstrafiken 
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KPR § 2 Dnr 2021-000014  

Genomgång av föregående protokoll 2021 - KPR 
Genomgång av protokoll från rådets möte den 16 november 2020. 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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KPR § 3 Dnr 2021-000015  

Informationer 2021 – KPR 
Andreas Karlsson, ordförande Kommunala pensionärsrådet 

Information om det nya särskilda boendet 
Andreas informerar om läget kring det nya särskilt boendet som ska byggas. 

Han berättar att det kom in sex stycken anbudssvar varav fem var 
kvalificerade för att gå vidare till utvärdering. Utvärderingen av anbud 
utgick från bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Det fanns fyra olika 
parametrar som utvärderingsgruppen utgick från när de genomförde 
utvärderingen, dessa var: 

- Kriterie 1. Omvårdnad, inomhusmiljö och trygghet 

- Kriterie 2. Meningsfull tillvaro och delaktighet 

- Kriterie 3. Fastigheten och utemiljöns utformning 

- Kritierie 4. Anbudsgivarens gestaltning av boende, utemiljö och 
vårdideologi. 

Under presentationen frågar Astrid vilket personaltäthet det kommer vara på 
det nya boendet, det är något som Andreas inte svara på exakt utan hänvisar 
till anbudssvaret där informationen finns. Astrid frågar vidare varför det 
måste finnas både pentry och tvättmaskin i alla lägenheter. Andreas svarar 
att tvättmaskin underlättar för både boende och personal och är något som 
efterfrågas. Avseende pentry så är det lagstadgat att det måste finnas. 

Astrid frågar vidare om utvärderingsgruppen har sett över andra särskilda 
boende i Förenade Cares regi innan beslut togs men Andreas svarar att det 
inte har gjorts det då all utvärdering skedde anonymiserat. 

Britt lyfter att det är viktigt att följa upp detta särskilda boende för att 
säkerställa att Förenade Care håller vad de har lovat i anbudet. 

Det lyfts en oro från Astrid och Siw att den höga boendestandarden kommer 
resultera i väldigt höga hyror för de boende. 

LOV-avtal 
Krokoms kommun har tidigare beslutat om LOV-avtal och har idag två 
utförare med LOV-avtal. Det avtal som finns idag är gammalt och ska därför 
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revideras. Politiken har en önskan om att det nya avtalet ska vara så likt 
Östersunds kommuns avtal som möjligt. 

Medborgardialoger 
Andreas vill förtydliga att vi ska ha två medborgardialoger varje år i 
Socialförvaltningen och att nästkommande Socialnämnden kommer beslut 
tas om vårens medborgardialog. Han önskar inspel på ämnen som kan vara 
relevanta att ha medborgardialoger kring och ni kan kontakta honom med 
förslag.  

På rådet diskuteras det kring maten för äldre och Britt meddelar att hon har 
pratat med individer som har hemtjänst och som upplever att det är mycket 
konstiga namn på matsedeln och önskar att den förenklas. 

Covid-19 
Andreas berättar att Krokoms kommun idag är en av fem kommuner som 
inte har haft Covid-19 på sina särskilda boenden. De särskilda boendena har 
nu vaccinerats och alla som har önskat har fått bägge doserna vaccin. 
Utmaningen just nu är tillgången på vaccin och att inhämta medgivandeintyg 
från alla som ska vaccineras med som bor hemma. 

____ 

Erika Andersson, förenings- och kultursamordnare Krokoms kommun 

Äldres hälsa 
Hon informerar om att Kommunstyrelsen har avsatt tre miljoner kronor per 
år i två år för att främja äldres hälsa. 

Erika har gett förslag om att avsätta medel från denna pott på tre miljoner 
kronor för att föreningar ska kunna ansöka ifall de vill utföra aktiviteter som 
främjar äldres hälsa. 

Hon har även lagt ett förslag på att återinföra de bidrag som tidigare fanns 
till pensionärsföreningar då hon tror att föreningarna når väldigt många och 
har god lokalkännedom. Erika påpekar att det inte handlar om hela summan 
på tre miljoner utan enbart en liten del utav det. 

Britt meddelar att hon och Siw har skrivit en skrivelse angående de äldre 
som är ensamma och att exempelvis ordna skjuts för ensamma till möten för 
social gemenskap. Hon önskar uppföljning om detta till nästa Kommunala 
pensionärsråd. 

Britt undrar om LOK-stödet är ett generellt stöd eller ett prestationsbaserat 
stöd och Andreas svarar att det är prestationsbaserat. 

____ 

Linus Ekqvist, Krokombostäder AB (KBAB) 
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Trygghetsboende i kommunen 
Informerar om trygghetsboende i kommunen och Krokomsbostäder ABs 
pågående projekt;  

- Nyproduktion Aspås-Nygården 

- Nyproduktion Freja, etapp 2 

- Trygghetslägenheter. 

Linus är intresserad av att få kontaktuppgifter till ledamöter i Kommunala 
pensionärsrådet för att kunna sprida information om trygghetslägenheter; när 
de är färdiga att hyra och vad hyran kommer att ligga på exempelvis. 
Ordföranden meddelar att det går bra att kontakta utvecklingssekreteraren 
för den typen av uppgifter. 

Britt lyfter vikten av att informera att om man vill ha en trygghetslägenhet så 
måste individen själv höra av sig till KBAB och hon önskar även att Linus 
kunde närvara vid alla Kommunala pensionärsråd. 

____ 
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KPR § 4 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 då medicinskt ansvarig sjuksköterska är 
sjukskriven: 

Beslut Uppdrag Vem När 

16 november 
2020 

Vilka 
arbetsuppgifter 
ingår i rollen som 
MAS. Arbetet 
med 
fallprevention. 

Helena Hedlund, 
Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Pensionärsrådets 
nästa möte, den 
15 februari 2021 

 

 

Följande uppdrag revideras eller läggs till: 

• Bostadstillägg 

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

• Patientsäkerhetsberättelsen och arbetet med fallprevention 

• Vad ingår i uppsökande verksamhet? 

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

Beslut Uppdrag Vem När 

15 februari 
2021 

Patientsäkerhetsber
ättelsen och arbetet 
med fallprevention 

 Pensionärsrådets 
nästa möte, den 17 
maj 2021 

16 
november 
2020, 15 
februari 
2021 

Bostadstillägg  Pensionärsrådets 
nästa möte, den 17 
maj 2021 

16 
november 
2020, 15 
februari 
2021 

Hur tänker 
kommunen 
redogöra för äldres-
hälsa-pengarna? 

Någon från 
Kommunstyrels
en  

Pensionärsrådets 
nästa möte, den 15 
februari 2021 

maj 

16 
november 
2020, 15 
februari 
2021 

Vad ingår i 
uppsökande 
verksamhet? 

 Pensionärsrådets 
nästa möte, den 17 
maj 2021 

15 februari 
2021 

Information om 
färdtjänst - 
Länstrafiken 

 Pensionärsrådets 
nästa möte, den 17 
maj 2021 alternativt 
till hösten 
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KPR § 5 Dnr 2021-000040  

Remissinstans KPR 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådet är remissinstans för Policy medborgardialoger. 

Projektledare Elisabeth Wickzell medverkar vid dagens möte för en kortare 
information och för att svara på eventuella frågor. 

Kommunala pensionärsrådet kommer överens om att SPF och PRO var för 
sig besvarar remissen och skickar svaret direkt till Elisabeth Wickzell.    

____ 
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KPR § 6 Dnr 2021-000017  

Övriga frågor 2021 - KPR 
Info av MAS Trygg, säker hemma  
Helena Hedlund, MAS, är sjukskriven och ersättare rekryteras. 

Användningen av medel som tilldelats Krokoms kommun? 
Andreas meddelar att det finns en pott pengar som heter God och Nära vård 
och som Krokoms kommun arbetade med under 2020 då vi fick 800.000 
kronor.  Socialförvaltningen valde då att satsa på att ytterligare bemanna 
med en sjuksköterska och att införskaffa MOBI-med tillsammans med 
primärvården. 

Var har kommunen budgeterat de 8,7 miljonerna som är öronmärkta 
till äldreomsorgssatsningarna som kommer från Regeringen? 
Ingen av de närvarande vet vilka 8,7 miljoner som avses och kan därför inte 
svara på frågan. 

Tomten på Genvägen 1 
Andreas meddelar att den är riven men att han inte vet mer vad som sk göras. 

Villatomter på Kvarna 
Andreas meddelar att det diskuteras om detaljplanerna ska ändras men att 
inget är klart ännu. 

Demensteam – vilka ingår? 
I Krokoms kommun finns inget demensteam. Britt undrar då kring 
fortbildning och utbildning i demensvård bland personalen. Andreas svarar 
att det finns två så kallade Silviasköterskor och att det ska finnas utbildning 
men att han inte kan ge mer specifikt svar än så. 

Gode män – är det fortfarande brist? 
Ja meddelar Andreas. 

Anhörigstöd 
Finns via Polstjärnan. 

Förenklad biståndsbedömning – är det något som diskuteras? 
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Nej, meddelar Andreas. 

Färdtjänst – Länstrafiken 
Andreas vet inte så mycket i nuläget men rådet kommer överens om att 
försöka bjuda in dem till Kommunala pensionärsrådet i vår och annars till 
första träffen under hösten. 
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