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KPR § 11 Dnr 2022-000033  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan - 
KPR 2022 

Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

 Tillägg Övriga frågor:  

- Uppsökande verksamhet 

- Kö till särskilt boende 

- Riktade hälsosamtal  

- Läkemedelsgenomgång 

- Tillsynsbesök 

- Vårdpersonalen  

- Öppen beredning  

- Samhällsbyggnadsnämnden 
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KPR § 12 Dnr 2022-000034  

Genomgång av föregående protokoll 2022 - KPR 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

_____________________________________________________________ 
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KPR § 13 Dnr 2022-000035  

Informationer 2022 - KPR 

Kort sammanfattning 

Andreas Karlsson, C, ordförande socialnämnden 

Medborgardialoger 

Andreas Karlsson meddelar att medborgardialogen i Ås är påbörjad sedan 

tidigare men kommer att fortsätta under hösten. Dialogen kommer bland 

annat att handla om äldre, skolan och vägar men även andra ämnen då det är 

en öppen dialog som bygger på inspel från de som bor i Ås. 

Socialnämnden har tidigare beslutat att det ska vara en medborgardialog på 

hösten och en på våren. Höstens medborgardialog kommer behandla 

aktiviteter för äldre inom Särskilt boende och dessa kommer ske på 

Blomstergården, Hällebo och Solbacka.  

Vårens medborgardialog kommer att behandla ofrivillig ensamhet bland 

kommunmedborgare 75 år och äldre, styrgrupp för detta arbete är 

Socialnämndens presidium. Förslag som kommer fram på mötet är att skicka 

riktade brev till de som omfattas åldersmässigt av detta för att öka 

möjligheten till deltagande. 

Diskussion förs på dagens möte om att utse två personer från Kommunala 

pensionärsrådet för att kunna komma med inspel på presidiets arbete. Två 

personer ska presenteras vid nästa möte som förslag. 

 

Fortsättning av trygghetsboende  

Till Socialnämnden den 26 september så finns ett tjänsteutlåtande som 

föreslår att trygghetsvärdinnan/trygghetsvärden ska finansieras av 

Socialnämnden.  

I oktober är tanken att KBAB på deras styrelsemöte ska besluta om 

trygghetsboende. 

Frågan ställs om hur det går med planer om att även bygga trygghetsboende i 

andra delar av Krokoms kommun än centrala Krokom? För tillfället finns 

inga sådana planer meddelar Andreas Karlsson. 

 

Information på Kommunstyrelsen 
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Andreas Karlsson, Hanna Hellström och Christina Jonsson har varit 

inkallade till Kommunstyrelsen för att informera om Kommunala 

tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet då Kommunstyrelsen 

har uppsiktsplikt. 

 

Budget 2023 

En sammanfattande presentation över förslag till Socialnämndens 

detaljbudget visas. Detaljbudget 2023 kommer att beslutas på kommande 

Socialnämnd i september. 

Andreas Karlsson frågar även vilken budget som Kommunala 

pensionärsrådets vill ha information om då det framkommer i reglementet att 

ett möte ska läggas i samband med budgeten. Han undrar om det är hela 

kommunens budget eller om det är Socialnämndens budget? Beslut tas att 

rådet återkommer kring detta nästa möte. Rådets medlemmar får däremot 

gärna komma in med synpunkter och tankar till sekreterare Christina Jonsson 

redan innan mötet så hon kan titta över eventuella datum. 

 

Boende för seniorer i Krokoms kommun 

Andreas Karlsson informerar om boende för seniorer i Krokoms kommun. 

Bildspelet som visas är en broschyr/information men denna är inte klar ännu 

utan endast ett utkast. Kom därför gärna med inspel, tankar och funderingar 

kring dess innehåll och upplägg. 

Frågan uppkommer hur den distribueras? Andreas Karlsson vet inte i nuläget 

hur detta kommer att ske men gissar att den kommer på posten. 

____ 

Veronica Molander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

God och nära vård 

Hon berättar att hon har tidigare jobbat väldigt många år inom kommunen 

och gör nu sin fjärde vecka på tjänsten som MAS. 

Hon informerar om att arbetet med God och nära vård är ett arbete som 

kommer ta lång tid och är inget som blir klart över en natt. God och Nära 

vård kom till för att vi har ett föråldrat hälso- och sjukvårdssystem. Systemet 

är jättebra på att ta hand om akuta ärenden men det långvariga 

omhändertagandet har inte varit lika bra. Det finns även en stor utmaning 

avseende den demografiska utvecklingen då åldersgruppen 80 + ökar mer än 

vad den arbetsföra åldern ökar.  
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Det är även ett helt annat samhälle idag med mycket mer digital teknik och 

mycket högre psykisk ohälsa än vad det var när vårt nuvarande hälso- och 

sjukvårdssystem kom till. Det är även mycket längre omhändertagande 

gällande rehabilitering och vi blir äldre idag och kan leva med kroniska 

sjukdomar under mycket lång tid.  

Arbetsgruppen för God och Nära vård skickade ut en enkät under våren som 

dels gick att besvara elektronisk på hemsidan men som även skickades ut via 

brev till individer som är 70 år och äldre, de fick in runt 1600 stycken 

godkända svar.  

De hade en stor öppen fråga som berörde vad som de som besvarade enkäten 

tyckte var viktigt i vården. Nedan listas de vanligaste svaren: 

- Det ska vara lätt att få kontakt med vården och få vård inom rimlig 

tid  

- Bemötande, att vården lyssnar på mig och ser hela mig 

- Att ha en fast vårdkontakt/läkarkontakt (detta är lagstadgat idag om 

individen önskar det) 

- Att jag får vara delaktig i planering av min vård/behandling 

- Att vårdenheter informerar och samarbetar med varandra 

Nedan listas de vanligaste svaren avseende vad som oroar mest: 

- Att inte få hjälp när jag behöver 

- Att inte bli tagen på allvar 

- Att inte få träffa samma vårdpersonal 

- Att man inte följer upp insatt behandling 

- Stressad personal och brist på personal och kompetens inom vården 

Nedan listas de vanligaste svaren avseende på vad som behöver förbättras 

enligt medborgare i Jämtland/Härjedalen: 

- Enkla och framkomliga kontaktvägar i vården och korta väntetider 

- Möjlighet till en fast läkarkontakt 

- Arbetssätt och förutsättningar inom vården 

- Helhetssyn. Att bli sedd som en hel människa och inte bara 

symtom/diagnos  

- Samordning mellan vårdenheter 
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____ 

Erika Andersson, Kultur- och föreningssamordnare 

Allmän information och information om vissa ansökningar 

Det har varit en satsning på äldres hälsa nu i två år och Erika vill gärna 

försöka förlänga den satsningen alternativt göra den permanent. Stödet är 

aktivitetsbaserat och är ett stöd för aktiviteter som främjar äldres hälsa hos 

individer som är 65 år och äldre. Det inkluderar inte enbart social samvaro. 

Varje gång som rapporteringar för denna satsning har skett så har antalet 

föreningar, antalet tillfällen och antalet aktiviteter ökat varje gång vilket är 

positivt. 

Frågan lyfts om det finns något register eller liknande på vilka lokaler som 

finns till förfogande över kommunen? Erika svarar att det finns ett gammalt 

register över bygdegårdar. Det finns även ett register över föreningar som 

ska uppdateras och göras mer tillgängligt. Vidare finns det ett nätverk som 

Erika kommer skicka ut inbjudningar till PRO och SPF att gå med i och där 

är nästa samverkansträff i november i Bredbyn. Hon tipsar vidare om 

Grannskapsinitiativet inom postkodsstiftelsen där det går att ansöka om 

pengar till vissa ändamål. 

Erika lyfter även att det finns andra typer av bidrag och stöd som går att 

ansöka om ifall aktiviteten inte faller in i ramarna för äldres hälsa. Kontakta 

då Louise Öhnstedt som kan vara behjälplig i detta. 

De flesta bidrag/stöd som finns inom kommunen kan man som förening 

ansöka om men inte som enskild individ. Hon påpekar att ni är varmt 

välkomna att kontakta henne eller Louise Öhnstedt om ni behöver hjälpa att 

navigera mellan de stöd och bidrag som finns att tillgå. Det finns information 

om detta på Krokoms kommuns hemsida också men det går även jättebra att 

kontakta Erika eller Louise direkt. 

____ 
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KPR § 14 Dnr 2022-000036  

Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 

Kommunala pensionärsrådet godkänner uppdragslistan.  

_____________________________________________________________ 

Pensionärsrådets uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

pensionärsrådet gett till bland annat rådets sekreterare och ordförande. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

 

Uppdragslistan: 

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 § 15 Dnr 2022-000037  

Övriga frågor 2022 - KPR 

Kort sammanfattning 

Uppsökande verksamhet 

Britt Larsson har hört att det har skickats ut en enkät angående uppsökande 

verksamhet enbart digitalt och påtalar att det kanske inte är bästa vägen att 

nå denna målgrupp. 

Andreas Karlsson svarar att han inte tror att den enbart kommit ut digitalt då 

kommunen inte har tillgång till alla de e-postadresserna utan det bör ha 

skickats även via posten. 

____ 

Kö till särskilt boende 

Andreas Karlsson meddelar att det inte är någon kö till särskilt boende i 

dagsläget.  

____ 

Riktade hälsosamtal  

Veronica Molander meddelar att dessa har påbörjats men vet inte hur 

prioritering inom gruppen har skett. 

____ 

Läkemedelsgenomgång 

Frågan ställs om hemtjänsten är kopplad till någon som har pharmaceutisk 

kunskap då läkemedelsförgiftning är den tredje vanligaste dödsorsaken och 

eftersom om man har minst fem läkemedel så har man rätt till en 

läkemedelsgenomgång.  

Veronica Molander, MAS, svarar att det finns en rutin som säger att alla 

inom särskilt boende och hemsjukvården inom Krokoms kommun ska 

erbjudas en läkemedelsgenomgång minst en gång per år och detta genomförs 

samt att hemsjukvården har läkemedelskompetens hos sin distriktssköterska. 

____ 

 

Tillsynsbesök 

Frågan ställs om dessa genomförs och Veronica Molander svarar att de 

genomförs om behov finns. 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

____ 

Vårdpersonalen  

Det påtalas att vårdpersonalen har mycket att göra och frågan ställs i vilken 

utsträckning som vårdpersonalen gör andra sysslor än vårdärenden? 

Veronica Molander svarar att på särskilt boende jobbar vårdpersonalen även 

med tvätt, servering av mat och städ (inte grovstäd) förutom vårdärenden. 

___ 

Öppen beredning  

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala tillgänglighetsrådet har öppen 

beredningen den 14 november klockan 10.00-12.00 och beslut tas att den ska 

genomföras i centrala Krokom. 

Förslag läggs att bjuda in Nils-Olof Hedman för att informera om God och 

Nära vård utifrån regionens perspektiv. 

Ett annat förslag är att bjuda in samhällsbyggnadsförvaltningen för att 

informera om vad som händer och vad som planeras framåt inom deras 

förvaltning. 

Ett tredje alternativ är att bjuda in Linus Ekqvist från KBAB för att 

informera om vad de gör och har på gång i framtiden. 

Rådet kommer överens om att sekreteraren tar med sig dessa förslag och ser 

vem eller vilka som har möjlighet att närvara. 

____ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kjell Sundholm lyfter frågan om det är någon specifik information som rådet 

vill ska lyftas som berör Samhällsbyggnadsnämnden? 

Rådet svarar att information om bostadsförsörjningsprogrammet och 

trygghetsboende i hela kommunen vore intressant att få ta del av.  
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