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Underskrifter Hanna Hirvelä, 
  sekreterare 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Mona Modin Tjulin, S, ordförande 

 
X 

Kultur- och fritidsnämnden 
Agneta Lögdquist Eriksson, V 

 
X 

Miljö- och samhällsnämnden 
Florian Stamm, MP 

 
 

PRO 
Astrid Eriksson 
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Inger Könberg 

 
X 

PRO 
Gertrud Nygren 

 
 

SPF 
Margareta Halvarsson 

 
X 

SPF 
Margaretha Mooe Helleren, vice ordförande 

 
X 

SKPF avd 30 
Britt Wikman 

 
X 

SKPF avd 30 
Eivor Hagström 

 
X 

Vision sektion 31 
Britt Hansson 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Magnus Rönnerfjäll, C, ersättare 
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Lennart Ledin, L, ersättare 

 

PRO 
Alvi Berglund, ersättare 
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Nygren 
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§ 21 Planer på nytt särskilt boende på Solliden 
 
Östersunds kommun planerar att bygga ett nytt särskilt boende på Solliden. 
Det kommer troligtvis att bli cirka 200 nya lägenheter fördelade på 2 hus.  
 
Ulrika Paulsson, handläggare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, berättar 
att Vård- och omsorgsnämnden kommer att fatta beslut i det här ärendet på 
sitt möte den 18 december 2018. Sedan är det Kommunfullmäktige som fat-
tar det avgörande beslutet. 
 
Placeringen av befintliga särskilda boenden är ojämnt fördelad i kommu-
nen. De senaste boendena har byggts i Torvalla. Nu behövs det fler sär-
skilda boenden i Östersunds centrala delar. 
 
Under medborgardialoger som Vård- och omsorgsnämnden har haft har det 
kommit fram att äldre vill fortsätta att bo i det område där de bor idag. Det 
är också viktigt för anhöriga som ska besöka ett särskilt boende att det finns 
bra möjligheter att ta sig dit med kollektivtrafik. Det är även bra för de 
medarbetare som ska arbeta på boendet. 
 
Enligt Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering behöver 
det byggas cirka 300 lägenheter i särskilda boenden under de kommande 10 
åren.  
 
Strategier för att möta behovet av särskilt boende fram till 2028 
 
Vård- och omsorgsnämnden har redan fått i uppdrag av Kommunstyrelsen 
att påbörja en upphandling av förhyrning av ett särskilt boende med 100 
platser som mest. Utöver dessa 100 platser behövs det 200 fler platser fram 
till år 2028. Kommunen behöver därför bygga ett särskilt boende med totalt 
200 platser, och valet har till slut landat på en tomt på Sollidenområdet.  
 
Kostnaden per lägenhet kommer att bli cirka 10 procent lägre än de lägen-
heter som byggdes i de särskilda boendena på Skogbruksvägen i Torvalla. 
Förklaringen till det är bland annat att det kommer att byggas så många lä-
genheter på samma gång, och att lägenheterna blir 9 kvadratmeter mindre 
än de på Skogsbruksvägen. Men standarden kommer att vara lika hög. Lä-
genheterna kommer att bli cirka 35 kvadratmeter stora.  
 
Det blir troligtvis två högre byggnader och en lägre byggnad i mitten. Hu-
sen kommer kanske inte att byggas samtidigt, eftersom behovet av särskilt 
boende ökar succesivt de kommande åren.  
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Utöver själva lägenheterna tillkommer det kostnader för storkök, restau-
rang, mötesplats, kylrum och bisättningsrum (förvaring av avlidna), sopsug 
(sopnedkast), reservkraft, nördvatten, garage och renovering av de befint-
liga boendena på Solliden (Tallbacka och Mobacka). En del av dessa ut-
rymmen, exempelvis storköket och bisättningsrummet, är till nytta även för 
övriga särskilda boenden i kommunen.  
 
En sopsug kan tyckas vara en onödig kostnad, men med hjälp av en sådan 
kan personalen se till att det inte ligger soppåsar i lägenheter och korridorer. 
På så vis kommer det inte att lukta illa och därmed känns det mindre som en 
institution. Dessutom kan personalen ägna sig åt bättre saker än att gå ut 
med sopor. Kommunala pensionärsrådet är positiva till att ha en sopsug i 
husen.  
 
Preliminär tidplan 
 
Kommunfullmäktige har avsatt 15 miljoner kronor för detaljprojektering på 
Solliden år 2019. Byggandet av de särskilda boendena skulle kunna starta 
under våren 2020. Om det blir så kommer de första personerna troligtvis att 
kunna flytta in i det första huset under våren 2022.  
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§ 22 Handlingsplan för digitalisering och e-hälsa inom  
 socialtjänsten 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen driver ett projekt för digitalisering och e-
hälsa tillsammans med Socialförvaltningen. Förvaltningarna har gjort en 
behovsinventering hos sina målgrupper och personalen genom workshops. 
De har även gjort en omvärldsbevakning för att ta reda på vilken teknik som 
skulle kunna möta behoven. Man har även pratat med kommuner som har 
vunnit priset ”Sveriges eHälsokommun”. 
 
Tommy Ceder, e-hälsostrateg vid Vård- och omsorgsförvaltningen, berättar 
att förvaltningarna just nu arbetar med att färdigställa en 3-årig handlings-
plan för digitalisering och e-hälsa, samt en 3-årig plan för kompetensut-
veckling för personalen.  
 
Infrastrukturproblem var framförallt det som personalen pratade om under 
workshopparna. De ville att det skulle finnas trådlös uppkoppling på alla 
arbetsplatser och att personalen skulle ha bärbara datorer och mobiltelefo-
ner. Vård- och omsorgsförvaltningen har redan börjat byta ut utrustningen 
för att personalen ska kunna jobba mer mobilt.  
 
Interregprojektet VälTel testar ny teknik 
 
”VÄlTel” är ett interregprojekt (Europeiskt territoriellt samarbete) där alla 
kommuner i Jämtlands län samarbetar med flera kommuner i Norge, Mittu-
niversitetet och flera företag. Projektet går ut på att testa olika typer av tek-
nik. Om tekniken fungerar bra kan man sedan köpa in den.  
 
Ett exempel är att Östersund, Åre och Strömsunds kommuner just nu testar 
sensorteknik. Kommunerna testar en sensor som man sätter på sängen (stor 
som en mobiltelefon). Sensorn känner av om en person ligger i sängen eller 
inte. Personalen på ett särskilt boende kan få ett larm om att en person som 
har hög fallrisk kliver upp. Personalen kan även se om personen går och 
lägger sig igen. Sensorn kan även mäta pulsen och olika typer av sömn. Den 
kan vara ett bra alternativ till en trygghetskamera.   
 
Östersunds kommun är ledande inom positioneringslarm. En medborgare 
kan använda ett positioneringslarm även utanför bostaden, eftersom det har 
en GPS-mottagare. På så vis kan en person gå på en promenad eller gå och 
handla och känna sig trygg med att den ändå kunna larma om den ramlar. I 
Östersunds kommun är det cirka 400 personer som har positioneringslarm, 
och i den kommun som ligger på andra plats är det cirka 50 personer som 
har ett larm.  
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På ett särskilt boende i Östersund testar personalen just nu en applikation 
(app). Där lägger de in information om boendet, vilka aktiviteter som an-
ordnas och kontaktuppgifter till personalen med mera. De anhöriga har till-
gång till appen och kan gå in och följa vad som händer på boendet.  
 
Det kan vara svårt att kommunicera till anhöriga vad som händer på boen-
det och det här kan vara ett bra sätt att nå ut med information löpande. Per-
sonalen kan exempelvis lägga upp bilder från en aktivitet som de har haft 
under dagen. De som bor på boendet kan också ladda ner appen för att få 
koll på aktiviteter, matsedlar med mera.  
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§ 23 Arbetet med att skapa en hälsofrämjande kommun för  
 medborgare 
 
Vård och omsorgsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur de, 
tillsammans med andra, ska arbeta för att skapa en hälsofrämjande kommun 
för medborgare. Handlingsplanen omfattar en rad aktiviteter under åren 
2017–2019. De övergripande målen är att: 
 

• Fler medborgare kan leva självständiga liv utan kommunens insatser 
• De medborgare som har behov av stöd erbjuds insatser som utfor-

mas för att frigöra och utveckla deras resurser 
 
Magnus Zingmark, forsknings- och utvecklingsansvarig vid Vård och om-
sorgsförvaltningen, är den som håller ihop arbetet. Han presenterar vilka 
aktiviteter förvaltningen arbetar med just nu. Några av aktiviteterna besk-
rivs här nedanför. 
 
Hälsofrämjande seniorträffar  
 
Möjligheten att diskutera hälsa i grupp är bra för hälsan. Det här har testats i 
Östersund i form av hälsofrämjande seniorträffar. Testet avslutades i våras 
och nu ska träffarna genomföras i den ordinarie verksamheten från 2019. På 
träffarna har deltagarna exempelvis pratat om mat, ensamhet, internet och 
fysisk aktivitet. Forskning visar att de som deltagit i hälsofrämjande senior-
träffar har bättre hälsa än andra.  
 
Den största utmaningen för Vård- och omsorgsförvaltningen är att nå ut till 
så många som möjligt och hitta deltagare till träffarna. Förvaltningen kom-
mer att rika in sig på de personer som tar kontakt med kommunen för att få 
information om serviceinsatser och trygghetslarm.  
 
Boenderådgivning 
 
Hur vi bor påverkar hälsan och hur vi trivs i vardagen. En del personer blir 
begränsade av sin bostad, exempelvis för att de inte tar sig ut. Många funde-
rar över sitt boende när de blir äldre. Vård- och omsorgsnämnden med för-
valtning har haft 5 workshoppar under 2018 kring att ”bo bra på äldre dar”. 
Det kommer att bli fler workshoppar under 2019 för att ta reda på vad äldre 
har för behov kring just boendefrågor.  
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Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med Lunds Universitet för att 
ta fram en webbaserad boenderådgivning. Man har tagits fram en hemsida 
som kommer att testas i början på 2019.  
 
En idé som pensionärsrådet lyfter är möjligheten att göra studiebesök inom 
ramen för boenderådgivningen. Förvaltningen skulle kunna bjuda in fastig-
hetsägare till mötesplatser för att prata om möjligheten till studiebesök på 
exempelvis trygghetsboenden och seniorboenden. Magnus Zingmark tar 
med sig frågan i det fortsatta arbetet. 
 
IT-guider och digital guide i hemmet 
 
Det är färre äldre än yngre som använder internet. Det behövs stöd för att 
överbrygga den digitala klyftan och göra det möjligt för fler att ta del av e-
hälsolösningar. Östersund är först i Norrland med att ha IT-guider (ett sam-
arbete med föreningen ”Enter Sweden”), där unga människor från andra 
länder visar äldre hur internet, mobiler, datorer och surfplattor fungerar. 
Just nu finns det IT-guider på Östersunds bibliotek på lördagar.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har även bestämt att personer som är 80 år och 
äldre ska erbjudas digital guide i hemmet, och planerar just nu för hur det 
ska gå till. 
 
Pensionärsföreningen PRO informerar om att de har ett projekt kring digital 
inkludering. De ska utbilda alla sina medlemmar fram till år 2020.  
 
Övriga aktiviteter 
 
Vård- och omsorgsnämnden har bestämt att personer som är 80 år och äldre 
(och alla som är 67 år och äldre som har hjälp med personlig omvårdnad) 
ska erbjudas förebyggande säkerhetsbesök. Säkerhetsbesök i hemmet ska 
erbjudas en gång per hushåll med möjlighet till ett uppföljande besök. Men 
nämnden vet inte hur många som kommer att tacka ja till ett hembesök.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med att förebygga fall. Förvalt-
ningen har haft evenemang kring detta på några mötesplatser, Ica Maxi och 
hos pensionärsföreningar. Man har också utökat antalet fysiska aktiviteter 
på mötesplatserna, och lagt ut träningsfilmer på hemsidan.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med Surfbukten kring projektet 
”cykling utan ålder”. Där kan frivilliga cyklister se till att äldre kommer ut 
på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Man har bland an-
nat torsdagscykling på särskilda boenden.  
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§ 24 Sammanträdestider för Kommunala pensionärsrådet 2019 

 
Kommunala pensionärsrådet har fyra möten per år. Rådet fungerar som ett 
forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan pensionärer och Ös-
tersunds kommun. 
 
Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är in-
tresserade av frågor som rör äldre är välkomna. Beredningarna hålls några 
veckor innan de ordinarie mötena, och där diskuteras vilka frågor som ska 
behandlas på pensionärsrådets nästa möte.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Följande sammanträdestider fastställs för Kommunala pensionärsrådet or-
dinarie möten 2019: 

• Torsdag 28 februari kl. 13-16 
• Tisdag 2 april – utbildningsdag 
• Torsdag 9 maj kl. 13-16 
• Torsdag 10 oktober kl. 13-16  
• Torsdag 14 november kl. 13-16  

 
Följande tider fastställs för Kommunala pensionärsrådets öppna bered-
ningsmöten 2019: 

• Onsdag 6 februari kl. 10-12 
• Torsdag 4 april kl. 10-12  
• Torsdag 5 september kl. 10-12 
• Onsdag 23 oktober kl. 10-12  

 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
Område kommunikation 
Biträdande förvaltningschef 
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§ 25 Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för  
 föreningsbidrag till extraordinära aktiviteter 
 
Vård- och omsorgsnämnden ser just nu över sina riktlinjer för föreningsbi-
drag till extraordinära aktiviteter. Anledningen är att det saknas tydliga rikt-
linjer för dessa bidrag. I de nuvarande riktlinjerna står det att nämnden fat-
tar särskilda beslut om bidrag till exempelvis jubileum eller projekt. 
 
De otydliga riktlinjerna gör att det är svårt att bedöma ansökningar som för-
eningar skickar in. Det är viktigt att det är tydligt vad som gäller, och att 
alla föreningar behandlas lika.  
 
Hanna Hirvelä, nämndsekreterare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, be-
rättar om hur nämnden resonerar kring de nya riktlinjerna.  
 
Vård- och omsorgsnämnden vill kunna ge extraordinära bidrag till:  

• Deltagande i specialligor, eller liknande idrottsarrangemang, för 
personer med funktionsnedsättning 

• Extraordinära aktiviteter som inte återkommer med jämna mellan-
rum, och som inte ryms inom föreningens ordinarie verksamhet. 

 
Kommunen kommer att stå för max för 50 procent av kostnaden för en ak-
tivitet. Vård- och omsorgsnämnden kommer att bedöma från fall till fall 
vilka aktiviteter som ska beviljas bidrag och hur stor summa. 
 
Det är svårt att förutse vilka aktiviteter föreningar kommer söka bidrag för 
och nämnden vill inte ”måla in sig i ett hörn” genom att ha för snäva riktlin-
jer. Dessutom varierar det från år till år hur mycket pengar det finns till ex-
traordinära bidrag. I första hand vill nämnden ge bidrag till föreningarnas 
ordinarie verksamhet. Det finns ingen egen pengapott för extraordinära bi-
drag.  
 
Kommunala pensionärsrådet håller med om att det är bidragen till förening-
arnas ordinarie verksamhet som är viktigast. De har inga invändningar mot 
förslaget till nya riktlinjer.  
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§ 26 Centrum mot våld i nära relationer 
 
Centrum mot våld vänder sig till personer som bor i Jämtlands län som bli-
vit utsatta för våld i en nära relation. Det betyder att våldsutövaren är någon 
som personen har, eller har haft, ett förhållande med. Det kan vara en pojk-
vän /flickvän, make/maka, registrerad partner, sambo, särbo eller ett barn. 
Det kan också vara hedersrelaterat våld. 
 
Liselott Åsberg, verksamhetsledare vid Socialförvaltningen, berätta vad 
centrum mot våld är och hur det fungerar. 
 
Centrum mot våld är en länsövergripande verksamhet som erbjuder: 

• Individuella stödsamtal/rådgivning eller stödsamtal i grupp 
• Trappan-samtal: stödjande och bearbetande samtal för barn och 

ungdomar som upplevt våld 
• Stöd till socialtjänstens personal som kommer i kontakt med pro-

blematiken 
• Jourlägenheter 
• Frivillig behandling för våldsutövare 

 
Vuxna som hör av sig till centrum mot våld har möjlighet att vara anonyma, 
och då förs inga journaler. Men om det framkommer att barn far illa har 
kommunen anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. 
 
Samtalen till centrum mot våld är gratis och medborgare kan ringa för att 
boka en tid för besök eller telefonrådgivning. 
 
Olika typer av våld 
 
Det finns flera olika typer av våld: 

• Psykisk misshandel (vanligast) 
• Materiellt våld (att få saker som betyder mycket sönderslagna) 
• Latent våld (att hela tiden vara orolig för när våldet kommer att ske 

nästa gång) 
• Ekonomiskt våld (att inte få ha kontroll över sina egna pengar) 
• Sexuellt våld (att tvingas göra saker man inte vill) 
• Försummelse (att vara beroende av någon annan och inte få den 

hjälp man behöver) 
• Fysiskt våld 

 
Det finns inte så mycket forskning kring just våld hos äldre personer. Men 
det verkar vara vanligare med försummelse. Det kan bero på hård belast-
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ning både psykiskt och fysiskt om en person till exempel tar hand om sin 
partner. 
 
Det finns mer information om centrum mot våld på kommunens hemsida:  
ostersund.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-hot 
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§ 27 Övriga frågor 
 
Nya ledamöter i nämnderna 
I december kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om vilka ledamö-
ter som ska sitta i nämnderna. Moderaterna har fått ordförandeposten i 
Vård- och omsorgsnämnden. De föreslår att Lise Hjemgaard Svensson blir 
ordförande under 2019–2022. Hon kommer troligtvis även att bli ordfö-
rande i pensionärsrådet. Socialdemokraterna föreslår att Anton Waara blir 
vice ordförande.   
 
Information från Matrådets senaste möte 
Pensionärsrådets representanter i Vård- och omsorgsförvaltningens matråd 
berättar vad som diskuterades på det senaste mötet:  
 

• Upphandling av livsmedel i länet. Matrådet har varit med i en 
smakpanel inför den kommande upphandlingen. Det handlar alltså 
inte bara om pris, utan även om kvalitet.  

• Från den 1 februari 2019 är det möjligt för alla som är 67 år att köpa 
matlådor utan att första ha fått ett biståndsbeslut från kommunen.  

• Nu har restaurangerna på mötesplatserna i Lit och Brunflo hållit öp-
pet ett tag. I Brunflo är det många besökare varje dag och det är 
trångt. I Lit finns det mycket plats men det är få besökare.   

 
Synpunkter på skyltning till mötesplatser och särskilda boenden 
Vid pensionärsrådets förra möte bestämde man att den som hade vägarna 
förbi en mötesplats eller ett särskilt boende fick skicka in synpunkter på 
skyltningen till rådets sekreterare. Men det var ingen som skickade in några 
synpunkter.  
 
En av rådets ledamöter har gått förbi det särkilda boendet Solsången på 
Körfältet. Där står det Solsången på en vägskylt när man kommer från 
Palmcrantzskolan. Men på själva huset finns det ingen skylt.  
 
En annan av rådets ledamöter har pratat med personalen på det särskilda 
boendet Häradsgården i Lit. Där tycker personalen att det är bra skyltat.  
 
Möjlig flytt av mötesplatsen i Lit 
Kommunen funderar på att flytta mötesplatsen i Lit till det särskilda boen-
det Häradsgården. Då kanske fler skulle äta på restaurangen som finns där. 
Dessutom skulle det bli lättare för de som bor på Häradsgården att vara med 
på aktiviteterna på mötesplatsen. Häradsgården är kommunens största sär-
skilda boende.  
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