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Plats och tid 
 ”November”, Sollidenvägen 64 B, torsdagen den 19 maj 2022 kl 13:00 – 15:30 

Paragrafer 
§§ 17 - 20  

Beslutande 
Christina Hedin, V, Kommunstyrelsen 
Lise Hjemgaard Svensson, M, Vård- och omsorgsnämnden, ordförande 
Andreas Köhler, M, Tekniska nämnden  
Gertrud Nygren, PRO 
Inger Könberg, PRO 
Bo Örjan Försth, PRO 
Margareta Halvarsson, SPF, vice ordförande 
Margaretha Mooe Helleren, SPF 
Christina Bondelid, SKPF 
Britt Wikman, SKPF 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Anton Waara, S, Vård- och omsorgsnämnden 
Katrin Wallin, PRO 
Marit Borg, SPF 

Övriga närvarande 
   Magnus Eriksson, sekreterare 

Göran Matzén (utredare/projektledare på Kultur- och fritidsförvaltningen), § 17 
 Åsa Wallin, projektledare, § 17 
 Patrik Larsson, lokalsamordnare, § 20 
 Lena Hellberg, enhetschef, 20 
 Tommys Ceder, e-hälsostrateg, § 20 
   

Utses att justera 
Britt Wikman, SKPF 

Justering 
2022-06-02 
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Underskrifter 

Ordförande 

 
Lise Hjemgaard Svensson 

Justerare 

 
Britt Wikman  

Sekreterare 

 
Magnus Eriksson 
 

 

  

Justering av Kommunala pensionärsrådets protokoll från den 19 maj 2022 
har tillkännagivits genom publicering på Östersunds kommuns hemsida. 

 
Förvaringsplats: Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 17      

Fråga om ”spontanaktivitetsytor” 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen vill få ökad kunskap om hur olika målgrupper vill 
fylla olika ”spontanaktivitetsytor” runt om kommunen. 

Göran Matzén (utredare/projektledare på Kultur- och fritidsförvaltningen) samt Åsa 
Wallin, verksamhetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen, vill därför rådfråga 
KPR om hur de tycker vi ska gå till väga för att samla in önskemål kring detta från 
medborgare 65+.  

Göran Matzén berättar att Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att 
utveckla spontanaktivitetsytor. De frågor som kommit upp hittills gäller mest 
utegym. Det finns lite forskning om vad medborgare önskar av innehåll vid 
aktivitetsytor. Nya ytor kommer att skapas årligen. 
Ledamot tycker det är svårt att svara på vad som de ska innehålla. Vore bra om 
frågan gick ut till bland annat pensionärsföreningarna att besvara vad de ser behövs 
och saknas. Promenadstråk med parkbänkar i ytterområden av byar i kommunen är 
ett förslag.  Alternativ som kanske inte 
efterfrågas i dagsläget bör också 
undersökas. Ledamot i rådet undrar vem 
ansvarar för att parkbänkar hålls rena. 
Det är Teknisk förvaltning som har detta 
uppdrag.  Åsa Wallin föreslår att det tas 
fram en mall med frågor om vad man 
önskar och i vilket område, som sedan 
distribueras ut via Kommunala 
pensionärsrådet. Göran Matzén 
återkommer om denna enkät. 

Andreas Köhler återkopplar gällande 
smutsiga parkbänkar. Det görs tillsyn 
med en viss frekvens. Det kommer att tas 
fram ett nytt styrdokument som bland 
annat kommer att innefatta dessa tillsyn 
och underhåll. 
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Andreas återkopplar i efterhand med följande via sekreterare om frekvensen:  
Detta är ett arbete som alltjämt pågår. Jag bedömer det vara osannolikt att det blir 
klart innan sommaren. Det kan nämnas dock att det har placerats ut något fler bänkar 
i år än tidigare år och vi har bytt arbetssätt för att hålla bänkarna vi har i acceptabelt 
skick. 
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§ 18     

Fördelning av föreningsbidrag 2022 för verksamhetsåret 
2021 
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att föreslå till Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 25 maj följande fördelning av föreningsbidrag 2022 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fördela ut bidrag till föreningar inom 
nämndens verksamhetsområde. Ansökan om bidrag har inkommit från 18 
pensionärsföreningar, 15 föreningar för personer med funktions-nedsättning, 5 
Kultur- och idrottsföreningar samt 3 föreningar för anhöriga och/eller personer som 
har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ett förslag till fördelning av 
grundbidrag och verksamhetsbidrag för 2021 års verksamhet. Fördelningen har skett 
utifrån de riktlinjer som Vård- och omsorgsnämnden har fastställt.  

 

 

Förvaltningens förslag till beslut: 

1.Pensionärsföreningar beviljas bidrag med 382 160 kronor, enligt förslag till 
fördelning daterat 6 maj 2022.  
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2.Föreningar för personer med funktionsnedsättning beviljas bidrag med 276 050 
kronor, enligt förslag till fördelning daterat den 6 maj 2022. 

3.Föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt 
återhämtar sig från en sjukdom bidrag med 18 300 kronor, enligt förslag till 
fördelning daterat 6 maj 2022. 

4.Föreningar inom området kultur och fritid beviljas bidrag med 68 860 kronor, 
enligt förslag till fördelning daterat 6 maj 2022.  

5.Vård- och omsorgsnämnden betalar ut 20 kronor extra per medlem till de 
föreningar som beviljats bidrag från nämnden, förutom till Paraplyorganisationen 
Funktionsrätt Östersund som inte har några egna medlemmar samt de kultur och 
idrottsföreningar som beviljats bidrag då dessa endast kan söka verksamhetsbidrag. 
Det blir totalt 182 400 kronor som finns i nämndens budget för föreningsbidrag. 
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§ 19     

Förlängning av Brunkullan, Rådmansgatan och Sjöängens 
särskilda boenden 
 
Det kommer upp ett ärende vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i juni om 
eventuell förlängning av avtalen med Vardaga och Förenade Care som har driften av 
Brunkulla, Rådmansgatan och Sjöängen särskilda boenden. Kommunen har 
möjlighet att förlänga avtalen ytterligare ett år, enligt option i avtalen, till och med 30 
september 2024. Det kommer upp nu eftersom leverantörerna ska ha besked 12 
månader innan avtalet upphör den 30 september 2023. 

Lise lyfter frågan om bemanning och så vidare på dessa privata boenden. 
Föreningsrepresentant påpekar frågan om språksvårigheter i allmänhet, hur ser det ut 
på dessa boenden samt hur är boendemiljön på dem. Ledamot tyckte det var 
otrivsamt på ett av dessa boenden.  
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§ 20     

Övriga Frågor 
 

• Information om lokalförsörjningsplan 
Patrik Larsson och Lena Hellberg informerar om Vård- och 
omsorgsförvaltningens lokalförsörjningsplan. En förstudie ska startas 
gällande ett nytt särskilt boende vid Solliden. Samhällsbyggnad har även fått i 
uppdrag att se över vilka tomter som skulle kunna vara aktuella för nya 
särskilda boenden. Det nya särskilda boendet på Bangårdsgatan öppnas i april 
2032. 200 nya lägenheter behövs till 2028. Översynen och åtgärder för de 
äldre boendena kommer ju också att ses över. Inom LSS boenden ses 
brandskyddet över samt översyn av möjlighet till att bygga nytt. Bergets 
förskola byggs om till LSS-boende. Det söks brett för att hitta boenden.  
Detta är en prioriterad fråga men det måste även säkerställas att det blir bra  
Hjortens förskola ska byggas om till korttidsboende för barn, 0 – 6 år. 
Det är många olika typer av verksamheter som det behövs lokaler till. 
Det är under utredning vart det gemensamma HVB-hem, som ska byggas 
tillsammans Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska placeras. 
 
Förändring av investeringsprocessen ska ses över vilket kommer att förenkla 
processen med att bygga nya lokaler.  
 
Översyn ska göras av Mötesplatserna gällande standard, funktionalitet och 
läge. 
 

• Information om välfärdsteknik   
 
Tommy Ceder och Lena Hellberg informerar om välfärdsteknik. 
Tommy berättar om hur man tänker kring teknik vid det nya särskilda 
boendet på Bangårdsgatan. Nya typer av trygghetslarm kommer att användas 
som är mer avancerade för att ge ökad trygghet både för boende och personal. 
Just nu testas ett system som heter Roommate vid Fältvägens särskilda 
boende. Det pågår nu en gemensam upphandling av trygghetslarm med 
samtliga kommuner i Jämtlands län.  
KPR önskar utbildning gällande välfärdsteknik. Den nya visningslägenheten 
som kommer att vara klart under hösten 2022 vill KPR besöka och där få 
utbildning. 
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Önskemål från Vård- och omsorgsförvaltningen att kunna installera fiber till 
samtliga lägenheter på särskilda boenden. Det ska även inom kort komma ut 
bättre information om den teknik som finns idag. 
 
Lena Hellberg berättar om digital hemguide från 68 år. Sen i börja på februari 
är det igång igen. Det är väldigt stor efterfrågan i dagsläget med 1 månads 
väntetid. Detta beror inte på att ålder sänkts utan medelåldern på de som 
efterfrågar är fortfarande hög. Det är fler kvinnor än män som efterfrågar 
denna tjänst. 
 
Övrigt: 
Nytt verksamhetssystem.  
Arbete med att testa digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser samt 
kostsignering. 
 
 

• Önskemål om ärenden till KPR 
 
• Hur har det gått med Äldreomsorgslyftet i år. Genomgång av de pengar 

som staten tilldelat kommunerna. 

• Följa upp Internkontrollplanen samt Vård- och omsorgsförvaltningens 
rutin för uppföljning av verksamheten under hösten. 

• Kost och näring kopplat till ökade livsmedelspriser, finns det några 
åtgärder från kommunens sida kopplat till detta. 

• Välfärdteknik – besök visningslägenhet. 

• Studiedag halvdag. 

• Studiebesök vid det nya särskilda boendet Bangårdsgatan. 

• Ingående information om LOV samt hyressättning för särskilda 
boenden. 

• En genomgång om vad olika boendeformer innebär, samt efter denna 
genomgång en förteckning som ska finnas på kommunens hemsida. 

• Återuppta beredningsmöten från och med hösten 2022 
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