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Paragrafer §§ 30-34 

  

Beslutande Stephen Jerand, KD, Kommunstyrelsen 
Lise Hjemgaard Svensson, M, Vård- och omsorgsnämnden, ordförande 
Gertrud Nygren, PRO 
Inger Breil, PRO 
Alvi Berglund, PRO 
Margareta Halvarsson, SPF, vice ordförande 
Margaretha Mooe Helleren, SPF 
Christina Bondelid, SKPF 
 

Närvarande ersättare Christina Hedin, V, Kommunstyrelsen 
Anton Waara, S, Vård- och omsorgsnämnden 
Inger Könberg, PRO 
Bo Örjan Försth, PRO 
Katrin Wallin, PRO 
Marit Borg, SPF 
Eva-Britt Frånlund, SKPF 
 

 
 

Övriga närvarande Magnus Eriksson, sekreterare 
Birgitta Nilzon, dietist, § 30 
Alexander Håkanson, miljösamordnare, § 30 
Patricia Fjellgren, samordnare, § 31 
Camilla Olofsson, utvecklingsstrateg, § 31 
Sandra Skog, avgiftshandläggare, § 32 
Angelica Hjelm, administratör, § 32 
Eva Johnsson, handläggare, § 32 
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Utses att justera Margaretha Mooe Helleren 

Justering 2021-11-16 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

  
 Magnus Eriksson  
   
 Ordförande 

  

 Lise Hjemgaard Svensson 
 

 

                      Justerare  
 
 
 

 
Margaretha Mooe Helleren 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaretha Halvarsson  
 

 

Innehållsförteckning 
  

Justeringen av Kommunala pensionärsrådets protokoll från den 7 oktober 
2021 har tillkännagivits genom publicering på Östersunds kommuns hemsida. 
 
Förvaringsplats Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 30 Kostpolicyn ersätts med nya riktlinjer 
 
Alexander Håkansson, miljösamordnare och Birgitta Nilzon, dietist kommer 
till Kommunala pensionärsrådet för att berätta om den Kostpolicy som 
ersätts med ny riktlinje. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att den nuvarande kostpolicyn, som är 
gemensam för Vård- och omsorgsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden, ska ersättas av två politiska riktlinjer. Det ska vara en 
för respektive nämnd. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har omarbetat och uppdaterat 
ställningstagandena i kostpolicyn utifrån en in- och omvärldsbevakning. 
Förvaltningen har även haft en dialog med Måltidsservice vid Teknisk 
förvaltning som driver kommunens kök. 
Den politiska riktlinjen för mat och måltider ska kvalitetssäkra 
måltidsverksamheten och tydliggöra Vård- och omsorgsnämndens 
förhållningssätt vad gäller mat och måltider. Riktlinjen gäller för samtliga 
verksamheter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
Mat och måltider ska vara en källa till glädje, njutning, trivsel och 
välbefinnande. Måltiden är en mötesplats förknippad med social samvaro, 
återhämtning och kulturella värden. 
Måltiderna är också grundläggande för att 
tillgodose kroppens behov, ge medicinsk 
kostbehandling och att förebygga 
undvikbar ohälsa.  
 
Alla matgäster som får insatser inom 
Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde ska erbjudas mat att 
njuta av och måltider att längta till. Maten 
ska beredas av bra råvaror med 
individuellt anpassad näring. Stor hänsyn 
ska tas till klimat, miljö och hållbar 
utveckling. 
 
Denna riktlinje är en revidering av den 
kostpolicy som beslutades av 
Kommunfullmäktige 2013-03-14. 
 
Tidigare saknades LSS-perspektivet. I den 
nya riktlinjen har även miljöperspektivet 
beaktats i en mycket högre grad med att 
mat och måltider ska vara ekologiskt 
hållbara.  
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Den fastställda Riktlinjen kommer att delges KPR efter att den varit ute på 
återremiss samt beslutats av Kommunfullmäktige. 
 
Ledamot påpekar vikten av bra måltider, det är en stor fråga inom särskilda 
boenden för de som bor där. 
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§ 31 Information om arbetet för och med nationella 
minoriteter 
 
Patricia Fjellgren, samordnare och Camilla Olofsson, samisk 
utvecklingsstrateg kommer till Kommunala pensionärsrådet för att informera 
om arbetet för och med nationella minoriteter.  
 
Camilla berättar om den riktlinje som håller på att tas fram för detta arbete. 
 
Utmaningar som riktlinjen ska möta: 

• Brist på kompetens 
• Rädsla 
• Mycket få samiska modersmålstalare 
• Inget synligt samiskt samhälle 
• Resurser 
• Brist på inflytande och delaktighet 

• Brist på kartläggning 

• Brist på information och myndighetsbemötande 

• Brist på främjande och synliggörande 
 
Tillgångar: 

• Personal 

• Intresse 

• Ödmjukhet 

• Välvilja 

• Det arbete som görs i kommunen 

• De nationella minoriteterna själva 

• Sametingsetableringen 

• Samisk kultur på frammarsch 

• Resurser 
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Delar i Riktlinje för arbete med nationella minoriteter 
 
1. Samiska och övriga nationella minoritetsbarn och ungdomar ska ges 
likvärdiga förutsättningar som majoritetsbefolkningen att utveckla sitt 
språk, sin kultur och identitet. 
Dessa rättigheter ska prioriteras i såväl utbildningssystemet som på fritiden. 
Kommunen säkerställer att samiska barn och ungdomar har reellt inflytande 
under former som anpassas till deras förutsättningar i frågor som berör dem, 
samt att alla kommunens elever får kunskaper av god kvalitet om urfolket 
samernas och övriga nationella minoriteters historia och situation nationellt 
och lokalt. 
 
2. Samer ska få sociala insatser, vård och omsorg av samiskspråkig 
personal med kompetens i och lyhördhet för samisk kultur. 
När någon som tillhör en nationell minoritet önskar sociala insatser, vård 
eller omsorg helt eller till väsentlig del på finska, jiddisch, romani chib eller 
meänkieli ska kommunen sträcka sig långt för att tillgodose önskemålet.  
Samer och personer som tillhör övriga nationella minoriteter och får 
kommunala sociala insatser, vård eller omsorg ska få möjlighet att bibehålla 
sin kultur och identitet. 
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3. Östersund ska vara en attraktiv kommun för samer att bo i där 
samisk kultur lyfts fram som en självklar och berikande del av 
samhället. 
Kommunen skapar förutsättningar för revitaliseringen och utvecklingen av 
samiskt språk och kultur. Kommunen säkerställer att medborgare, personal 
och förtroendevalda får kunskap om samisk kultur och dess starka samband 
med traditionell samisk mark. Kommunen säkerställer att all personal och 
förtroendevalda får grundläggande information om kommunens skyldigheter 
enligt minoritetslagen. 
 
4. Samers möjlighet att använda mark och vatten som en grund för sin 
urfolkskultur ska främjas i kommunal verksamhet. 
Samers användning av mark och vatten ska lyftas fram och beaktas i 
planarbete och kommunala beslut. Det gäller såväl renskötsel som samers 
traditionella resursutnyttjande, landskapets kulturhistoriska och andliga 
värden och som förutsättning för vidareförandet av traditionell samisk 
urfolkskunskap. Traditionell samisk kunskap om uthålligt brukande av mark 
och vatten ska tillvaratas i kommunens hållbarhetsarbete.   
 
5. Samer ska ha reellt inflytande i kommunala frågor som berör dem. 
Samtliga nämnder ansvarar för att samråda med samer enligt 
minoritetslagens definition. Nämnderna ansvarar för att regelbundet 
informera om nationella minoriteters rätt till inflytande. De ska kartlägga 
vilka frågor som övriga nationella minoriteter anser berör dem och vill ha 
inflytande i, samt beakta denna vilja. 
 
6. Medborgarna ska informeras om sina rättigheter till 
myndighetskontakter på samiska, finska och meänkieli. 
Samtliga nämnder ansvarar för att informera om samers och övriga 
nationella minoriteters rättigheter enligt minoritetslagen på ett sätt som är 
anpassat efter deras behov och önskemål. 
 
7. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare för arbetstagare med 
kompetens i nationella minoritetsspråk och nationella 
minoritetskulturer. 
Kommunen värdesätter och förvaltar den resurs som medarbetare med 
minoritetsspråkskompetens och kompetens om samisk, judisk, romsk, 
sverigefinsk och tornedalsk kultur utgör. Vid nyanställningar ska samisk 
språk- och kulturkompetens vara en tillgång.  
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§ 32 Information om hyror och avgifter för särskilt 
boende och hemtjänst 
 
Sandra Skog, avgiftshandläggare och Angelica Hjelm, administratör Vård- 
och omsorgsförvaltningen samt Eva Johnsson, handläggare Teknisk 
förvaltning kommer efter önskemål från ledamöter till Kommunala 
pensionärsrådet för att gå igenom hur avgifter och hyror sätts för boende på 
Särskilda boenden samt inom hemtjänsten. 
 
Sandra går igenom hur processen ser ut vid hyressättning på särskilda 
boenden. Vad som ska räknas in i medborgarens inkomster och hur det 
fungerar med avgiftstak och att det finns ett minimibelopp som medborgaren 
ska ha kvar efter hyror och avgifter för insatser av kommunen. 
Ledamöter påpekar att de tycker att hyresnivåerna för särskilda boenden är 
väldigt höga och att de ser att många inte har råd att flytta till ett. 
 
Du som bor på särskilt boende betalar hyra för lägenheten. Du betalar också 
en avgift för maten samt en hemvårdsavgift. 
 
Avgiften för mat är 4 197 kronor per månad. I priset ingår frukost, lunch, 
middag och alla mellanmål. Hemvårdsavgiften är 2 139 kronor per månad - 
hänsyn tas dock till din betalningsförmåga. Hyran varierar beroende på var 
du bor.  
 
Maxtaxa 
Hemvårdsavgiften kan blir lägre eftersom du betalar efter betalningsförmåga 
enligt reglerna om maxtaxa. 
 
Beräkning av avgift 
Hur stor hemvårdsavgift du betalar beror på din inkomst eventuellt 
bostadstillägg och hyra. Maximal hemvårdsavgift är 2 139 kronor per 
månad. 
 
Tanken är att du ska få behålla minst 7 316 kronor av din inkomst när du har 
betalat hyran och hemvårdsavgiften "för ensamstående över 65 år." Dessa 
pengar ska räcka till matavgiften och till dina normala levnadskostnader 
utöver maten. 
 
Har du bara 7 316 kronor kvar eller mindre när du betalat hyran så blir det 
ingen hemvårdsavgift. Bor du tillsammans med en make eller sambo ska ni 
få behålla minst 6 483 kronor per person. Det här tar kommunen hänsyn till 
när den räknar fram hemvårdsavgiften för dig som bor på särskilt boende. 
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Exempel 1: 
Anna har 7 416 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg efter att 
hyran är betald. Hennes hemvårdsavgift blir max 100 kronor per månad. (7 
416 - 7 316 = 100). 
 
Exempel 2: 
Ulla har 10 500 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg efter att 
hyran är betald. Hon betalar då full hemvårdsavgift alltså 2 139 kronor per 
månad. 
 
Exempel 3: 
Britta har 6 000 kronor kvar av sina inkomster och bostadstillägg efter att 
hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än vad som är rimligt för 
att täcka matavgift och normala levnadskostnader. 
 
Britta slipper betala hemvårdsavgift. Hon kan också kontakta 
Socialförvaltningen för att se om hon har rätt till försörjningsstöd. 
 
Kommunala pensionärsrådet önskar få en mer ingående genomgång av 
kommunens hyressättningen för särskilda boenden och hur den beräknas, tas 
till exempel personalutrymmen med i beräkningen? 
 
Kommunala pensionärsrådet kommer att få en grundlig genomgång av detta 
vid ett senare tillfälle. 
 
 

  



 

Protokoll från Kommunala 
pensionärsrådet 

Sida 
12(13) 
 
 Sammanträdesdatum 

2021-10-07 

 

 

§ 33 Utbildningsdag för Kommunala pensionärsrådet 
Rådet diskuterar om vad den halva utbildningsdagen i november ska 
innehålla och vilket datum den ska vara. 
Datum för utbildningen bestäms till 2021-11-16 
Önskemål på innehåll som framkommer är: 

• Grundlig genomgång av hyror och avgifter 

• Frågan om hur och om det fungerar vid utryckning av ambulans. 
Ledamöter har vetskap om tillfällen då ambulanspersonal inte kunnat 
komma in i fastigheter. Hur fungerar detta? Vad gör man åt det? 

• Information om nya hjälpmedel 

• Information om mat och måltider vid särskilda boenden 
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§ 34 Övriga frågor 
 

 
• Information om att inkommit klagomål på Vård- och 

omsorgsförvaltningens verksamhet har vidarebefordrats till 
sektorchef för sektor Hemtjänst och särskilt boende 
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