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Plats och tid 
 ”November”, Sollidenvägen 64 B, torsdagen den 15 september 2022 kl 13:00 – 
16:00 

Paragrafer 
§§ 21 – 26 

Beslutande 
Lise Hjemgaard Svensson, M, Vård- och omsorgsnämnden, ordförande 
Gertrud Nygren, PRO 
Inger Breil, PRO 
Inger Könberg, PRO, tjänstgörande ersättare för Alvi Berglund 
Margareta Halvarsson, SPF, vice ordförande 
Margaretha Mooe Helleren, SPF 
Christina Bondelid, SKPF 
Britt Wikman, SKPF 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Örjan Försth, PRO 
Katrin Wallin, PRO 
Marit Borg, SPF 
Eva-Britt Frånlund, SKPF 

Övriga närvarande 
   Magnus Eriksson, sekreterare 

Lotta Tell, bosamordnare § 21 
 Jonathan Hagnestad, verksamhetsutvecklare § 22 
 Jonatan Hellström, arbetsledare § 22 
 Agneta Anderzon, enhetschef § 23 
 Emma Unnerby, säkerhetssamordnare § 24 
 Börje Hoflin, uppdragschef § 25  
   

Utses att justera 
Gertrud Nygren, PRO, med Inger Könberg som ersättare 
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Justering 
2022-09-23 

Underskrifter 

Ordförande 

 
Lise Hjemgaard Svensson 

Justerare 

 
Gertrud Nygren 

Sekreterare 

 
Magnus Eriksson 
 

 

  

Justering av Kommunala pensionärsrådets protokoll från den 15 
september 2022 har tillkännagivits genom publicering på Östersunds 
kommuns hemsida. 

 
Förvaringsplats: Vård- och omsorgsförvaltningen 
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parkering” ........................................................................................................... 7 

§ 23 
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§ 24 
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§ 21      

Information om kommunala boendeformer 
 

Lotta Tell, bosamordnare Vård- och omsorgsförvaltningen kom till Kommunala 
pensionärsrådet för att informera om vilka kommunala boendeformer som finns inom 
vård- och omsorgsområdet. Vad de olika formerna är och vad som är skillnaden 
mellan dem. 

Det finns 20 särskilda boenden i kommunen varav 5 är i privat regi. Totalt finns det 
628 platser var av 36 är korttidsplatser, det finns 8 platser för parboende. Det 
särskilda boendet Björkbacka som kommer att avvecklas har 38 platser och det nya 
boendet på Bangårdsgatan som öppnar våren 2023 har 80 platser. 

 
Särskilt boende söks hos Myndighetsenheten. Detta gör man själv, genom godman, 
genom fullmakt och anhörigbehörighet. Sedan gör Myndighetsenheten (inom 4 – 8 
veckor) en bedömning om behov finns. Biståndshandläggare skickar ut beslut. Sen 
kommer det till kön som handläggs av Bosamordnare. Kötid ligger normalt runt 3 – 6 
månader. Om särskilda behov finns kan det gå fortare. Hyra är mellan 4000 – 7500. 
Särskilt boende är grund för Bostadstillägg. Det tillkommer avgifter för mat, 4197 
kronor och hemvårdsavgift på 2139 kronor. Dessa inkomstprövas utefter 
avgiftsutrymme. 
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SOL- bostäder (psykisk funktionsnedsättning), 6 grupper med 38 bostäder varav ett 
är för äldre. 
 
LSS bostad. Det finns 5 specifika gruppbostäder för äldre med totalt ca 20 
lägenheter. Vem kan söka dessa? 

• Personer med utvecklingsstörning och personer med autism och 
autismliknande tillstånd. 

• Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en 
sjukdom. 

• Personer som har andra funktionsnedsättningar som är stora och ger 
betydande svårigheter i livet och som har stora behov av stöd eller service. 
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§ 22     

Information om Teknisk förvaltnings ”Riktlinje, drift av 
gator, vägar och parkering” 
  

Jonathan Hagnestad, verksamhetsutvecklare och Jonatan Hellström, arbetsledare från 
Teknisk förvaltning kom till Kommunala pensionärsrådet för att informera om den 
nya riktlinjen för drift av gator, vägar och parkeringar.  

Denna riktlinje innehåller en del förändringar av ambitionsnivån på till exempel 
snöröjning.  
I nuvarande riktlinje så anges följande nivå för snöröjning. 
För gatu- och vägnät: 7 cm pågående eller slutsnöat och 5 cm  

Prioriterade gång- och cykelvägar: 4 cm pågående eller slutsnöat och 3 cm  

Övriga gång- och cykelvägar, gator, gångbanor, parkeringar och torg: 7 cm pågående 
eller slutsnöat och 5 cm  

Enligt den föreslagna nya riktlinjen så ligger ambitionen för snöröjning på nivå enligt 
tabell nedan. 
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I tidigare riktlinje så angavs nivån för halka och avjämning till. 
 
Gator och parkeringar hyvlas ojämnheter över 5 cm inom 3 dygn. 
Kombinerade gång- och cykelbanor hyvlas ojämnheter över 3 cm inom 2 dygn. 
Busshållplatser och vägbulor ägnas särskild omsorg. 

I den nya riktlinjen så föreslås en nivå enligt tabell nedan. 

 

 

 
Denna riktlinje har tidigare varit ute på remiss till bland annat 
pensionärsorganisationerna och kommer att beslutas om under hösten 2022. 
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§ 23     

Prishöjningar för matleveranser till mötesplatserna 
 
Agneta Anderzon, enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen kom till Kommunala 
pensionärsrådet för att informera om eventuella prishöjningar med anledning av 
inflationsläget. 
 
Troligtvis kommer det att ske en prishöjning för lunchmat på Mötesplatser som har 
lunchservering. Prishöjningen kommer troligen att bli 5 kronor per portion. Detta då 
leverantören av luncherna har höjt sin portionskostnad med 5 kronor.  

Ledamöter i Kommunala pensionärsrådet ser inte att det kommer att bli färre 
matgäster på Mötesplatserna med en prishöjning på 5 kronor. Höjning är motiverad 
eftersom både matpriser och luncher på andra ställen har höjts. 
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§ 24     

Krishantering, extraordinära händelser, höjd beredskap 
inom vård- och omsorgsområdet 
 

Emma Unnerby, säkerhetssamordnare Vård- och omsorgsförvaltningen kom till 
Kommunala pensionärsrådet för att informera om förvaltningens 
krisberedskapsarbete med fokus på framtagande av beredskapsplan som kan 
aktiveras vid särskilda händelser. 

Den övergripande planen har följande innehåll: 

Övergripande plan 

• Mål och ansvar 
- Strategiska mål för Vård- och omsorgsförvaltningens krishantering 
- Vård- och omsorgsförvaltningens roll före, under och efter en kris 

• Övergripande prioriteringar 

• Krishantering  
- Kontaktvägar 
- Krisstabens funktioner/roller 
- Externa samverkanspartners 
- Uppgifter 
- Bemanning 
- Stabens befogenheter och beslutanderätt 
- Förvaltningsledningens befogenheter och beslutanderätt 
- Kriskommunikation 
- Central krisledningsstab 
- POSOM  

• Larmning, aktivering och avaktivering av förvaltningens krisledningsstab 

• Lokaler, teknik, utrustning och andra förutsättningar 

• Samverkan 

• Kostnadsredovisning 

• Uppföljning och utvärdering 
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• Höjd beredskap 

• Bilagor och andra relaterade dokument   

 

 

 
 
Vidare finns i den föreslagna planen Kompletterande bilagor: 
 

1. Bemanningslista för stabspersonal 
2. Kontaktlistor till förvaltningsledning  
3. Kontaktlistor till verksamheter inkl. externa utförare 
4. Kontaktlistor till övriga samverkanspartners 
5. Plan för evakuering 
6. Plan för kommunikationsstörningar 
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7. Plan för livsmedelsförsörjning 
8. Plan för nödvatten 
9. Plan för pandemi 
10. Plan för personalförsörjning 
11. Plan för värmebölja 
12. Plan för återgång 
13. Plan för övning och utbildning 
14. Plan för övriga väderstörningar 
15. Övergripande flödesschema för arbetsrutin 
16. Rollkort för stabsfunktioner 
17. Mall för logg 
18. Checklista före kris 
19. Checklista under kris 
20. Checklista efter kris 
21. Bilaga för förklaring av likhetsprincipen, ansvarsprincipen och 
närhetsprincipen 

 
Beslut om beredskapsplanen kommer att fattas av Vård- och omsorgsnämnden i 
oktober. 
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§ 25     

Socialstyrelsens brukarundersökning 
 
Börje Hoflin, uppdragschef Vård- och omsorgsförvaltningen kom till Kommunala 
pensionärsrådet för att ge en kort information om resultat från Socialstyrelsens 
senaste brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 

Det är svårt att dra för stora slutsatser av undersökningen då svarsfrekvensen varit 
ganska låg, delvis mycket låg. 

Genomgången av resultaten kommer att skickas ut separat till ledamöterna i 
Kommunala pensionärsrådet. 
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§ 26      

Övriga frågor 
 

• Ordförande i rådet informerar om gemensamma presidieberedningar mellan 
Vård- och omsorgsnämnden/Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden/Miljö- och samhällsnämnden/Tekniska nämnden. 
 
Bland annat informerade Lise om att det kommer att införas en gemensam 
aktivitetssamordnare för Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
En annan fråga som lyfts är ett samarbetsavtal avseende tillgänglighetsfrågor 
mellan Vård- och omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
samhällsbyggnad. En ny version av avtalet skickas ut av Vård- och 
omsorgsförvaltningen för påskrift av respektive ordförande. 
 
 

• Information om Äldreomsorgslyftet 
Magnus Eriksson informerar om att 57 personer är i utbildning just nu. De 
har individuella studieplaner vilket innebär att de kommer att vara färdiga vid 
olika tider. 30 personer har blivit klara och är nu utbildade undersköterskor 
med hjälp av satsningen. 
Intresset från personer som saknar adekvat utbildning är stort. Platsantalet 
begränsas till stor del av bristen på vikarier. Alla kan inte beviljas möjlighet 
att studera för vilka ska då arbeta. 
 

• Välfärdsteknik – visningslägenhet 
Kommunala pensionärsrådet informeras om att besök i visningslägenhet med 
välfärdsteknik inte kan bli aktuellt för än i december. Lägenheten kommer stå 
klar först då. 
 

• Intresse från KPR att delta vid Krisberedskapsveckan (Krismeny - 
Måltidsservice) 
Kommunala pensionärsrådet informeras om att de har möjlighet att delta i 
provsmakning och information om Måltidsservice krismeny. Rådet meddelar 
att de är intresserad. Måltidsservice kommer att återkomma om det blir av 
samt när det kan bli. 
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• Studiebesök Bangårdsgatan 
Rådet informeras om att de har möjlighet att göra studiebesök vid det nya 
under uppbyggnad särskilda boendet på Bangårdsgatan. Under mötet planeras 
detta besök eventuellt till den 19 oktober. Senare har det kommit information 
om att de inte kommer kunna ta emot besökare förrän i december. 
 

• Kommande frågor under hösten 2022 
Några frågor som kommer att lyftas i rådet under hösten är: 
 
- Välfärdteknik – besök visningslägenhet (december) 
- Hur har överlämnande från sjukhuset fungerat under coronapandemin? Följa 
upp hur det fungerat sedan Trygghetsteamet avvecklats. Utskrivningsklara 
från sjukhuset följa upp arbetet med förändring av processen 
 
- Studiebesök Bangårdsgatans särskilda boende 
 
- Remiss – Vägen till ökad jämlikhet 
 
- Genomgång av och förklaring av hyressättning, nivåer på avgifter osv 
 
- Projekt – Långsiktig strategi för Lit och Häggenås 
 
 

• Kommunala pensionärsrådet informeras om ett brev som skickats till 
Östersundsbostäder med åsikter om hur Trygghetsboende på Ryttarvägen 
sköts. 
 

• Kommunala pensionärsrådet informerar om att de vill få konkreta svar 
gällande kollektivtrafiken. Dels vad det gäller rabatterade priser för 
pensionärer samt hur det går med de förändringar som föreslagits gällande 
”Östersundslänken”. 
 

• Rådet efterfrågar information om boendeplanering på äldre dar. Länk till 
kommunens hemsida gällande detta skickas ut till ledamöter.  
 
https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-
lokaler/bo-bra-pa-aldre-dar.html 
 

• Information till rådet gällande dess tillhörighet och reglemente. Ledamöter 
påpekar vikten av att de får information i ärenden innan beslut så de ges 
möjlighet att yttra sig. 
 
 

 

https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/bo-bra-pa-aldre-dar.html
https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/bo-bra-pa-aldre-dar.html
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