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KPR § 1 Dnr 2019-000028  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg under övriga frågor:  

 Ny matsedel, särskilt boende och hemtjänst 

_____________________________________________________________ 
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KPR § 2 Dnr 12520  

Genomgång av föregående protokoll - KPR 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.     

_____________________________________________________________ 
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KPR § 3 Dnr 2019-000022  

Kommunala pensionärsrådet - Beredningsgrupp 

Kort sammanfattning 

Med anledning av ny mandatperiod föreslås pensionärsrådet tillsätta en 

beredningsgrupp samt välja några ledamöter att ingå i beredningsgruppen.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Kommunala pensionärsrådet tillsätter en beredningsgrupp. 

2. Britt Larsson, SPF och Örjan Persson, PRO, väljs till ledamöter i 

beredningsgruppen för perioden 2019-2022.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I kommunala pensionärsrådets reglemente framgår det att ”Rådet kan 

tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 

dagordning till rådets sammanträden”.       

Under perioden 2015-2018 ingick en från SPF och en från PRO i 

beredningsgruppen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 28 januari 2019 

_____ 

Kopia till 

De valda 

Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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KPR § 4 Dnr 2018-000161  

Sammanträdesdagar 2019 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Kommunala pensionärsrådet beslutar att upphäva kommunala 

pensionärsrådets beslut den 12 november 2018, § 23, punkt 1 och punkt 

2. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Den 12 november 2018 beslutade pensionärsrådet att två av rådets fyra 

möten under 2019 ska vara öppna möten (punkt 1). Sekreteraren fick i 

uppdrag att till pensionärsrådets första möte 2019 ta fram förslag på hur 

kallelse ska skickas ut samt plats för de öppna mötena (punkt 2).  

Sekreteraren har sedan november haft dialog med ledamöter i 

pensionärsrådet samt ordförande och vid dagens sammanträde lyfts ärendet 

som en diskussionspunkt. Vill rådet gå vidare med beslutet eller ska det 

ändras?  

Kommunala pensionärsrådet beslutar att upphäva beslutet som togs i 

november 2018 och kommer överrens om att ha ett extra sammanträde den 

22 mars 2019 för att se över pensionärsrådets reglemente.  

 

Kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar 2019: 

Måndagen den 18 februari klockan 8.00-12.00 (8.00-9.00 utbildning) 

Måndagen den 13 maj klockan 9.00-12.00  

Måndagen den 9 september klockan 9.00-12.00 

Måndagen den 11 november klockan 9.00-12.00  

_____    

Kopia till 

Sekreteraren i kommunala pensionärsrådet 
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KPR § 5 Dnr 2019-000026  

Informationer 2019 - KPR 

Andreas Karlsson, C, ordförande 

Läget Kvarna 

Den 14 februari 2019 behandlade kommunstyrelsen ett ärende om särskilt 

boende Kvarna och Andreas informerar om beslutet. Kommunstyrelsens 

protokoll från sammanträdet är inte justerat än. 

_____ 

Teddy Roswall, samordnare E-hälsa och välfärdsteknologi  

Utvärdering GPS-larm och digital tillsyn (nattro) 

GPS-larm  

Via VälTel projektet som kommunen är med i fick vi möjligheten att 

genomföra tester på produkter från olika leverantörer. GPS-larmen har 

funktioner som möjliggör att våra kunder inte blir låsta vid sin bostad, vilket 

är en av nackdelarna med det ordinarie trygghetslarmet som vi levererar 

idag.  

Kontakt togs med leverantörer och fem olika produkter testades under 

sommaren och hösten 2018. Förutom tester ute i vår kommun på flertalet 

orter så har varje produkt undersökts och jämförts med varandra. 

Teddy visar det GPS-larm som var det bästa i testet.   

Digital tillsyn (nattro)  

Digital tillsyn via kamera är en möjlighet för en kund som inte vill att 

tillsynsbesöken stör nattsömnen men som ändå vill känna tryggheten av att 

någon tittar till för att förvissa sig om att allt är som det ska. 

Tillsynens tidpunkt beslutas i samråd med kund, anhöriga, hemtjänsten och 

nattpatrullen.  

Under 2018 uppstod en del problem men som nu är lösta och idag är det två i 

kommunen som har digital tillsyn (nattro).  

De kunder och anhöriga som vi har pratat med under testperioden har bara 

upplevt det som positivt med tillsynen.  
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KPR § 5 (forts) Dnr 2019-000026  

 

Mona-Lisa Norrman, boendeutredare 

Medborgardialog med tema äldres hälsa och välfärdsteknik 

Socialnämnden har gett Socialförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till och 

genomföra minst två medborgardialoger under 2019.  

Under våren kommer en medborgardialog genomföras på fem olika platser i 

kommunen med tema äldres hälsa och välfärdsteknik. Inga datum är 

bestämda.  

2016 antog kommunfullmäktige en strategi för medborgardialog där det 

bland annat finns ett förslag på arbetsgång och vad man ska tänka på. Steg 1 

i arbetsgången är att tillsätta en planeringgrupp, vilket är gjort och nästa steg 

är att planeringsgruppen ska träffa socialnämndens presidium.   

Temat för höstens dialog är inte klart än och kommunala pensionärsrådet får 

i uppdrag att fundera på vad det skulle kunna vara. Det är dock inte säkert att 

höstens dialoger ska vara kopplade till äldre.   

_____ 
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KPR § 6 Dnr 2018-000122  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Sofie Eén, utvecklingssekreterare/utredare och MonaLisa Norrman, 

boendeutredare informerar om processen kring strategin. 

Styrgruppen för framtidens äldreboende tog fram ett förslag till Strategi för 

äldres hälsa i Krokoms kommun. 

Den 18 juni 2018 beslutade socialnämnden att strategin skickas på remiss till 

samtliga förvaltningar, kommunala handikapprådet, kommunala 

pensionärsrådet och kvalitetssamordningsgruppen.  

Socialnämnden beslutade att då remissvaren har sammanställts fattar 

kommunfullmäktige beslut om Strategi för äldres hälsa. I enlighet med 

beslutet skickades strategin till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lyfte 

dock ut ärendet vid sammanträdet den 21 november 2018 för att 

socialnämnden skulle behandla ändringarna efter remisshantering innan det 

går vidare.  

Socialnämnden behandlade ärendet den 10 december 2018 och beslutade 

bland annat att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin med följande 

ändring:  

Målet ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 

Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område särskilda 

boendeformer” ändras till ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för 

äldre”. 

Kommunala pensionärsrådet tar vid dagens sammanträde del av underlaget i 

ärendet samt socialnämndens förslag till strategi för äldres hälsa i Krokoms 

kommun. Kommunfullmäktige ska behandla ärendet på sammanträdet i 

februari 2019.  

Kommunala pensionärsrådet lämnar synpunkter på förslaget som ordförande 

tar med sig. De lyfter bland annat att de inte står bakom förslaget avseende 

ändringen av målet ovan.  

_____ 

 



  

 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 

Sammanträdesdatum 

18 februari 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KPR § 7 Dnr 2019-000025  

Kommunala pensionärsrådets uppdragslista 2019 

Kommunala pensionärsrådet reviderar uppdragslistan. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Pensionärsrådets uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

pensionärsrådet gett till bland annat rådets sekreterare och ordförande. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Reviderad uppdragslista vid dagens möte: 

    

 

Beslut Uppdrag Vem När 

2019    

19/2 Återkoppling avseende ny 

matsedel på kommunens 

särskilda boenden och för 

personer som har 

hemtjänst  

Ordförande 13 maj 2019 
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KPR § 8 Dnr 2019-000027  

Övriga frågor - KPR 

Ny matsedel, särskilt boende och hemtjänst  

Nils-Erik Eriksson informerar att det är en ny matsedel på kommunens 

särskilda boenden och för personer som har hemtjänst i ordinärt boende. 

Några dagar i veckan finns det ett vegetariskt alternativ att välja. 

Det behövs en förklaring på vad det är för rätter då de äldre inte har hört 

talas om rätternas namn. Inte ens personalen vet vad det är.  

Andreas, ordförande, tar med detta och återkopplar på nästa kommunala 

pensionärsråd. Punkten läggs in på kommunala pensionärsrådets 

uppdragslista.  

_____ 

   

 

 


