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§ 1 Projekt – Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer 

 

Magnus Zingmark, forskningsansvarig för aktivt och hälsosamt åldrande, 

Vård-och omsorgsförvaltningen informerar om ett projekt Östersunds 

kommun har tillsammans med Mittuniversitetet. Utevistelse och tillgängliga 

miljöer är extra viktigt för hälsa och välmående under pandemin. Magnus 

går igenom hur man tänker kring detta projekt och vilka förbättringar som 

behöver ses över. 

 

Syftet med projektet är att identifiera inom vilka områden som 

naturturismföretagen, liksom de offentliga organisationer som arbetar för att 

utveckla friluftsliv, kan öka tillgängligheten för alla. För att öka 

tillgängligheten till naturområden och skapa inkluderande utomhusmiljöer 

krävs kunskap om behov och önskemål bland individer med 

funktionsnedsättningar, och erfarenheter från personer som arbetar inom 

tillgänglighet, friluftsliv, hälsa och samhällsplanering. Projektet inkluderar 

alla dessa perspektiv och vill på så sätt visa goda exempel på universellt 

utformade miljöer och inkluderingsstrategier.  

 

Att förbättra hälsa och självkänsla, uppleva avkoppling och äventyr samt 

stärka sociala band till familj och vänner – det är några viktiga motiv till att 

vistas i naturmiljöer. Men tillträde till naturområden sker inte idag på lika 

villkor och det finns en begränsad kunskap om hur besöksmål kan bli mer 

inkluderande. Därför ska forskargruppen vid ETOUR, med Sandra Wall-

Reinius som projektledare, identifiera och redogöra för förbättringsområden 

som är viktiga för att öka tillgängligheten. 

 

Forskningen är indelad i två faser, i den första fasen undersöks tre olika typer 

av destinationer för att identifiera föredömliga exempel på hur privata och 

offentliga aktörer kan samarbeta och utveckla produkter för att 

tillgängliggöra naturområden. I den andra fasen tillfrågas personer med 

funktionsnedsättningar och experter inom tillgänglighet för att upptäcka 

behov och önskemål gällande naturturism och tillgång till friluftsliv i 

naturområden.  
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Det kommer också göras en fördjupad studie tillsammans med Östersunds 

kommun. Där är målet att öka kunskapen kring några av kommunens 

utmaningar gällande tillgänglighet, levnadsvanor och fysisk aktivitet, särskilt 

bland personer med funktionsnedsättningar. Det specifika syftet med den 

fördjupande studien är att identifiera hur tillgänglighet och social inkludering 

kan stärkas i lokalsamhället och därigenom främja medborgares hälsa genom 

jämlik tillgång till utomhusvistelse, fysiska aktiviteter och rekreation. 

 

Den fördjupade studien är också indelad i två faser. I den första fasen 

identifieras behov och önskemål, genom enkäter och intervjuer, bland 

medborgare med funktionsnedsättningar. I den andra fasen genomförs 

intervjuer med kommunens experter på tillgänglighet, folkhälsa och 

friluftsliv samt samhällsplanering samt med företrädare för Örnsköldsvik och 

Huddinge kommuner som blivit utnämnda till årets friluftskommuner (2016 

respektive 2017) baserat på deras arbete med tillgänglighet.  

Då inkluderas även intervjuer med lokala medlemsorganisationer som riktar 

sig till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Forskningen kommer att generera ny kunskap om tillgänglig turism som är 

relevant för både naturturismföretag och organisationer samt myndigheter. 

Forskningsprojektet kommer också bidra till att utveckla konkreta åtgärder 

som syftar till att uppnå målen i svensk och internationell funktionshinders- 

och friluftlivspolitik. 

 

Projektets syfte är: 

• Öka kunskapen kring tillgänglighet, levnadsvanor och fysisk 

aktivitet, särskilt bland äldre och personer med 

funktionsnedsättningar 

• Identifiera hur tillgänglighet och social inkludering kan stärkas i 

lokalsamhället och därigenom främja medborgares hälsa genom 

jämlik tillgång till utomhusvistelse, fysiska aktiviteter och rekreation                                                                
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Så genomförs studien i Östersunds kommun: 

• Kartläggning av tillgängliga naturområden och dess 

besöksinformation  

• Intervjuer med representanter för kommun, länsstyrelse och 

organisationer som arbetar med tillgänglighet och fysiska 

funktionsnedsättningar 

• Intervjuer med äldre personer och personer med fysiska 

funktionsnedsättningar  

• Enkät till äldre (seniormässan 2020 och pensionärsföreningar) 

• Intervjuer med och dokumentanalys av Huddinge, Örnsköldsvik och 

Örebro kommuner (lära av goda exempel)  

 

 

 

Föreningsrepresentant frågar om 

det kommer att ske en vidare- 

utveckling av ”Säkra steg”, 

kommer den appen att släppas fri 

för alla? Magnus meddelar att 

kommunen tittar på möjligheter 

för detta. 

 

 

 

 

 

Magnus Zingmark delar sin presentation med Kommunala pensionärsrådet 

som också skickas ut separat till samtliga ledamöter. 
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§ 2 Ensamhet hos äldre 

 

Vård- och omsorgsnämnden har gett Projekt Åldrandevänlig kommun 

(”Age-friendly cities and communities”) ett särskilt uppdrag att utreda 

ensamhet bland äldre 65+. Utgångspunkt har varit en motion som inkom 

våren 2020.  

 

Motionen avsåg att: 

1. undersöka behovet av nya mötesplatser i områden där det saknas idag  

2. ta fram ”bästa förslag” (”best practice”) för att motverka ensamhet 

bland äldre 

 

Åsa Wallin, projektledare för Projekt Åldrandevänlig kommun (”Age-

friendly cities and communities”), informerar Kommunala pensionärsrådet 

om resultatet av uppdraget och vill även inhämta ledamöternas perspektiv 

kring detta område. 

 

Åsa går igenom begreppet ensamhet och i vilken form den kan anses skadlig 

och ger några exempel på vad studier gjorda inom området har visat. 

Det finns få studier gjorda om ensamhet i Sverige, detta gäller särskilt 

subjektiv ensamhet (upplevd ensamhet).  

 

Åsa går igenom vilka resultat från enkätundersökningen till 65+ som kan 

kopplas till detta. Hur ser det ut i Östersunds kommun?  

 

Vad visar forskning kring äldre och ensamhet 

 

Objektiv ensamhet 

Innebär att man både bor ensam och sällan umgås med bekanta eller 

anhöriga. 

Objektiv ensamhet behöver inte vara negativ om den är självvald. 

 

Subjektiv ensamhet 

Avser självskattad upplevelse av ensamhet. Har inte så mycket att göra med 

hur mycket socialt umgänge man har, eftersom man kan känna sig ensam 

både när man har många sociala relationer och få sociala kontakter. 

Subjektiv, ofrivillig ensamhet är den form som är skadlig för vår hälsa.  

”Ensamhet uppstår till följd av en upplevd skillnad mellan önskad nivå och 

faktiskt nivå av sociala relationer” 

Den upplevda skillnaden kan vara både kvantitativ (att en person vill ha 

fler/tätare sociala kontakter) och kvalitativ (att en person ville ha djupare 

sociala relationer) 

 

Det finns få studier om ensamhet i Sverige. Särskilt den subjektiva 

ensamheten är mindre studerad.  

Det finns ingen årlig undersökning av ofrivillig ensamhet i olika 

åldersgrupper.  
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De nationella studier som genomförs har inte med frågan om subjektiv 

ensamhet varje gång. Olika frågeformulär har använts vid de studier som 

genomförts och den bland forskare erkända UCLA-skalan används inte. 

De åldersgrupper som är mest drabbade av ofrivillig ensamhet i Sverige är 

ungdomar och äldre. Detta har Sverige gemensamt med många andra länder i 

världen.  

Övriga riskgrupper som har identifierats i svenska studier är arbetslösa, 

storstadsbor och låginkomsttagare. 

Det finns en utbredd uppfattning hos allmänheten att ensamhet är vanligast 

bland äldre personer, men det gäller bara de allra äldsta, personer över 80 år.  

 

 
 

 

Exempel på undersökningar som ställer frågor om ensamhet 

hos äldre 
 

SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden i Sverige (ULF/SILC) 

 

Undersökningen beskriver levnadsförhållanden för medborgare över 16 år.  

SCB:s senaste kartläggning (publicerad 2019) visar att ungefär 4% av 

befolkningen från 16 år kan räknas som socialt isolerade (träffar bara andra 

personer några gånger i månaden). Äldre personer var oftare socialt isolerade 

- i åldersgruppen mellan 75 och 84 år var det 10 procent och i åldersgruppen 

över 85 år 15 procent.  

Subjektiv ensamhet mäts av SCB med frågan ”Har du känt dig ensam de 

senaste två veckorna?”. Personer över 85 år är överrepresenterade bland de 

som svarat ja på denna fråga. 
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Studie om ensamhet bland äldre 

 

Studie baserad på uppgifter från SWEOLD om personer över 70 år under 2 

decennier: Andelen som svarat att de ofta eller nästan alltid känner sig 

ensamma har varit ganska jämn sedan 1992. I den senaste mätningen, 2014, 

utgjorde denna andel 11,3 procent, jämfört med 1992 då den var 12,4.  

 

 

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning 

 

Undersökningen riktar sig till alla personer över 65 år som bor hemma med 

stöd av hemtjänst eller bor i särskilt boende. Den innehåller ett avsnitt med 

frågor om ensamhet. Resultatet visar att 13 procent av de som bor hemma 

ofta besväras av ensamhet och 40 procent ibland. Bland de som bor på 

särskilt boende är det fler som känner sig ensamma, 18 procent ofta och 47 

procent då och då. Dessa resultat har varit i stort sett oförändrade de senaste 

tre åren.  

 

 

Gott exempel 1: Storbritannien 

 

Har sedan 2018 en ensamhetsminister.  

Har utformat en nationell strategi för att minska ensamheten.  

Strategin har tre övergripande mål: 

1. Att förbättra kunskapsbasen om ensamhet för att bättre förstå vad som 

orsakar den, dess följder och vilka insatser som fungerar för att motverka 

ensamhet. 

2. Att ensamhet och sociala relationer ska övervägas i alla politiska beslut. 

3. Att skapa ett nationellt samtal om ensamhet, höja medvetenheten om dess 

konsekvenser och minska stigmat. 

Runt om i Storbritannien pågår en mängd olika insatser och verksamheter 

som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten.  

En verksamhet som haft goda resultat är ”social aktivitet på recept” där 

patienten t.ex. får träffa en ”hälsolots” som utifrån patientens intresse 

matchar med olika sociala aktiviteter som kommunen tillhandahåller. 

 

Gott exempel 2: Danmark 

 

Staden Århus i Danmark har startat ett projekt som liknar verksamheten i 

Storbritannien för att minska ensamhet.  

Projektet syftar till att hjälpa människor att hitta gemenskap.  

Projektet omfattar flera strategier. En handlar om att involvera 

föreningslivet. Det finns över tusen föreningar i Århus och dessa kan spela 

en stor roll i arbetet mot ensamhet. Århus ger bidrag till föreningar med 

kravet att de måste försöka nå andra än de som redan är medlemmar.  

En annan delstrategi är att utse sociala lotsar som arbetar på samma sätt som 

de i Storbritannien.  
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En viktig del i arbetet är projektets hemsida som fungerar som en 

anslagstavla. Där kan man exempelvis ta del av vad kommunen och 

föreningarna erbjuder, men också starta egna aktiviteter. Exempelvis kan 

man söka promenadsällskap, starta bokcirkel eller matlagningsgrupp.  

 

 

Förslag på vad kommunen kan göra 

 

• Ge ekonomiskt stöd till föreningar som möjliggör kostnadsfri social 

gemenskap. 

• Kartlägg verksamma föreningar i kommunen, uppdelat på stadsdelar 

om det är större städer, för att se vilket utbud som finns och hur de 

kan matchas mot människor som söker gemenskap. 

• Inrätta en samordnartjänst som kan fungera som en länk mellan 

kommun och föreningsliv. Denna kan sedan genomföra ovanstående 

kartläggning. 

• Bygg in fler mötesplatser i det offentliga rummet och i 

bostadskvarter. 

• Upprätta ett samarbete med region och ideell sektor kring social 

aktivitet på recept. I detta system kan socialsekreterare, bistånds-

handläggare och jobbcoacher lotsa klienter/brukare till social 

aktivitet på samma sätt som läkare och kuratorer. 

• Öronmärk tid för samtal/social samvaro i hemtjänstuppdraget. 

• Investera i mer personal på äldreboenden så att de boende kan delta i 

socialt umgänge trots funktionshinder. 
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Studie ”Ensamhet bland äldre i Norden” 
 

Studie som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Syftet är att bidra 

med kunskap och identifiera kunskapsluckor i den nordiska forskningen 

kring ensamhet. I uppdraget ingick att: 

 

• Sammanfatta forskningen rörande konsekvenser av ensamhet i form 

av ohälsa och dödlighet 

• Genomföra en forskningsöversikt över longitudinella studier om 

riskfaktorer för ensamhet 

• Undersöka förekomsten av ensamhet bland äldre personer i de 

nordiska länderna och vilka faktorer som har samband med ensamhet 

i denna grupp 

• Identifiera framgångsrika interventioner för att motverka ensamhet 

bland äldre personer i de nordiska länderna 

 

Några resultat från studien: 

 

• Ensamhet är vanligast bland yngre personer och bland dem som 

är ca 75–80 år eller äldre. Det har inte skett någon ökning av 

andelen äldre personer som upplever ensamhet över tid. Trots detta 

drabbas ett allt större antal personer, eftersom antalet äldre personer 

ökar i befolkningen. 

• Det finns ett samband mellan upplevd ensamhet och ökad risk 

för dödlighet. Den ökade risken för dödlighet är i nivå med tidigare 

kända riskfaktorer såsom fetma, missbruk, psykisk ohälsa och fysisk 

inaktivitet. Men oklart orsak-samband mellan ensamhet och ohälsa. 

• Personer som upplever ensamhet har en statistiskt säkerställd 

högre risk att drabbas av                en demenssjukdom jämfört 

med personer som inte känner sig ensamma. Lågt socialt 

deltagande och få sociala kontakter är relaterat till en ökad risk för att 

utveckla demens. 

• Ensamhet leder till ökad risk för depression, men ensamhet och 

depressiva symtom påverkar varandra ömsesidigt. Depression har 

samband med mer kvalitativa aspekter av sociala kontakter, såsom 

avsaknad av goda relationer, att inte ha någon nära vän och bristande 

socialt stöd. 

• Det behövs fler longitudinella studier kring hur ensamhet påverkar 

äldres psykiska och fysiska hälsa. 

 

 

Riskfaktorer för ensamhet: 

 

• att inte ha en partner 

• att förlora en partner 

• avsaknad av socialt stöd 

• (låg) självskattad hälsa 
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• nedsatt funktionsförmåga 

• depression och ökning i depression 

• Evidensen för ett samband mellan andra riskfaktorer och ensamhet är 

svag (det finns ett brett spektrum av tänkbara riskfaktorer men många 

av dem har endast studerats i en eller ett fåtal artiklar). 

• Det behövs ytterligare forskning för att mer säkert kunna identifiera 

riskfaktorer för ensamhet bland äldre personer och därmed kunna 

utforma evidensbaserade interventioner som effektivt kan förebygga 

eller minska ensamhet. 

 

Resultat – översikt av nordiska interventionsstudier för att minska 

ensamhet bland äldre personer 

 

• Det finns begränsad forskning finns inom området. Endast nio 

nordiska studier har publicerats i internationella vetenskapliga 

tidskrifter sedan år 2000. Dessa studier kom från Finland och 

Sverige.  

 

• Interventionerna var framför allt inriktade mot utbildning och valbara 

psykosociala aktiviteter, även om innehållet varierade.  

 

• Drygt hälften av studierna påvisade en minskning av deltagarnas 

ensamhetskänslor, men denna minskning var inte alltid var statistiskt 

säkerställd. Få studier lyfte fram vilka faktorer som gjorde olika 

interventioner framgångsrika. 

 

• Kunskapen om effekterna av olika interventioner för att minska 

ensamhet hos äldre och vilka faktorer i interventionerna som bidrar 

till en positiv effekt är alltså mycket begränsad. 
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Vad vet vi om ensamhet bland äldre 65+ i Östersund, 

resultat från enkätundersökning 65+ - 2020 
 

• En tydlig majoritet av de svarande uppger att de kan träffa de 

människor de vill och delta i de aktiviteter de önskar: (91% har 

svarat att det stämmer mycket eller ganska bra). 6% (70 personer) 

uppger att de inte tycker att det stämmer särskilt bra/alls.  

 

• Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller 

möjligheten att träffa de människor man vill/delta i aktiviteter 

när man önskar: 91% av de svarande i åldersgruppen 65–74 år och 

93% i åldersgruppen 75–84 år säger att det stämmer mycket eller 

ganska bra, vilket kan jämföras med 78% i åldersgruppen över 85 år.  

På motsvarande sätt är det 6% i åldersgruppen 65–74 år respektive 

75–84 år som svarar att det inte stämmer särskilt bra/inte alls, jämfört 

med 15% i åldersgruppen över 85 år.  

 

• En majoritet av de svarande (59%) uppger att de aldrig känner 

sig ofrivilligt ensamma. Övriga uppger att de kan göra det i olika 

hög utsträckning: 15% (150 personer) mer sällan än en gång i 

månaden, 11% (113 personer)  någon eller några gånger i månaden, 

7% (75 personer) någon gång i veckan, 4% (43 personer) flera gånger 

i veckan och 2% (21 personer) varje dag. 

 

• Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller 

upplevelsen av ofrivillig ensamhet:7% av de svarande i 

åldersgruppen 65–74 år känner sig ofrivilligt ensamma någon gång i 

veckan, vilket kan jämföras med 15% i åldersgruppen över 85 år. Det 

är också 62% i åldersgruppen 65–74 år som säger att de aldrig känner 

sig ofrivilligt ensamma, jämfört med 43% i åldersgruppen över 85 år. 

 

• Hinder för att träffa människor/delta i de sociala aktiviteter man 

önskar? 71% (728 personer) av dem som besvarat enkäten upplever 

inte att de har några hinder för att delta i de aktiviteter de vill (om 

man bortser från corona-situationen), 15% säger att de saknar 

information om vilka aktiviteter som finns, 10% säger att det saknas 

mötesplatser i deras närområde, 6% tycker att de mötesplatser som 

finns inte har aktiviteter som intresserar dem. Ytterligare hinder som 

ungefär 5% upplever är att man känner sig osäker på att gå på 

aktiviteter ensam, att man inte kan ta sig till de aktiviteter man vill 

med kollektivtrafik och att man saknar internetuppkoppling och 

därför inte kan delta i digitala aktiviteter. Andra orsaker som angivits 

är t.ex. att man inte har råd att delta i de aktiviteter som ordnas, att 

man inte kan ta sig till de aktiviteter man önskar utan hjälp (t.ex. 

ledsagning), att man har svårt att ta sig ut ur sin bostad samt 

hälsoskäl. 
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• Tillgång till lokala mötesplatser i närområdet? Ungefär hälften av 

de svarande (51% eller 519 personer) uppger det finns lokala 

mötesplatser där de kan träffa andra i närområdet. En dryg femtedel 

(22% vilket motsvarar 235 personer) tycker inte att det stämmer 

särskilt bra/alls. En fjärdedel (25% vilket motsvarar 258 personer) 

svarar att de inte vet om det finns några sådana möteslokaler/ 

anordnas aktiviteter i närområdet. 

Av de 235 personer som svarat att det inte finns mötesplatser i 

närområdet bor 58 personer på Frösön, 35 i Centrala stan,                                    

30 i Odensala, 24 i Odenslund, 18 i Torvalla, 16 i Brunflo,                                     

16 i Lugnvik/Stadsdel Norr/Karlslund, 23 i Landsbygd Söder och                        

13 i Lit-Häggenås. 

 

 

Resultat – inventering av mötesplatser 

 

Som en del i att bedöma behov av ytterligare kommunala mötesplatser har 

det gjorts en inventering av vilka mötesplatser som redan finns i olika 

geografiska områden. Listan är inte komplett, men ger en fingervisning om 

det utbud som finns. 

Se separat lista över olika mötesplatser. 

 

Åsa frågar Kommunala pensionärsrådet vilka medskick föreningarna vill 

göra till detta: 

 

• Kan man uttrycka sig mer försiktigt än att inte ta med just 

”ensamhet” 

• Att det ska finnas tid för social samvara inom hemtjänsten 

 

Kommunala pensionärsrådet delges Åsa Wallins presentation i sin helhet 

separat. 

 

 
  



 

Protokoll från Kommunala 

pensionärsrådet 

Sida 

15(23) 

 

 Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

 

 

§ 3 Yttrande över revisionens granskning av Vård- och 
omsorgsnämndens bidrag till föreningar 

 

Sammanfattning av ärendet 
 

Revisorerna har granskat kommunens bidrag till föreningar. Syftet med 

granskningen har varit att se om nämnderna har en tillfredsställande intern 

kontroll för bidragen.  

Hanna Hirvelä, nämndsekreterare Vård-och omsorgsnämnden redogör för 

revisionens granskning. 

Granskningen har visat att det i huvudsak fungerar på ett bra sätt, men att det 

finns visst utrymme för förbättring. För Vård- och omsorgsnämnden handlar 

det om att se över regelverket när det gäller bidragsgrunder till 

samlingsorganisationer. Revisionen vill också att nämnden ska ställa krav på 

att få en redovisning av vilka kontroller/uppföljningar som har gjorts i 

samband med att ärendet presenteras för nämnden.  

Senast den 31 januari 2021 ville revisorerna ha en redovisning av vilka 

åtgärder som nämnden har vidtagit, eller kommer att vidta, med anledning av 

granskningen. 

Vård och omsorgsnämnden har på grund av att revisionen inte beviljat 

anstånd med att besluta i ärendet fattat följande ordförandebeslut om 

yttrande genom delegation: 

 

1. Samlingsorganisationer ska även fortsättningsvis kunna söka 

grundbidrag och verksamhetsbidrag från Vård-och omsorgsnämnden. 

Samlingsorganisationer får däremot inte ta del av eventuella extra 

utbetalningar baserat på antalet medlemmar. 

2. Vård- och omsorgsförvaltningen ska en gång per år, tillsammans med 

kommunens Kundcenter, gå igenom de skriftliga riktlinjerna för 

föreningsbidrag.  

3. I enlighet med Vård-och omsorgsnämndens riktlinjer för bidrag till 

föreningar ska nämnden varje år få en återrapportering av 

Kundcenters uppföljning av bidrag som har betalats ut. 

Återrapporteringen ska göras skriftligt i samband med att nämnden 

fattar beslut om fördelning av bidrag.   
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§ 4 Förslag till nytt reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan 

företrädare för pensionärsorganisationer och Östersunds kommun. I KPR ska 

kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin 

verksamhet. Här lyfter kommunen bland annat planerade förändringar och 

resultatet av olika åtgärder. 

Kommunfullmäktige uppdaterade pensionärsrådets reglemente i juni 2020. 

Anledningen var att KPR själv hade föreslagit ett antal ändringar i sitt 

reglemente. Dessutom hade SPF Seniorerna Östersund skickat in en begäran 

om att rådet skulle vara organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen istället 

för till Vård- och omsorgsnämnden.  

SPF Seniorerna Östersund fick igenom sitt förslag och pensionärsrådet fick 

igenom de flesta av sina önskemål om ändringar i reglementet. Däremot fick 

inte kommunens nämnder möjlighet att lämna synpunkter på ändringarna. 

Nu vill Vård- och omsorgsnämnden att reglementet ses över en gång till, 

med möjlighet för kommunens nämnder att lämna synpunkter. Vård- och 

omsorgsnämndens ordförande Lise Hjemgaard Svensson redovisar förslag. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige gör 

följande ändringar i Kommunala pensionärsrådets reglemente: 

• Under ”4 § Sammansättning och mandatperiod”, bör det stå 

att Kommunstyrelsen utser vilka pensionärsorganisationer 

som ska vara representerade i rådet. 

• Tekniska nämnden bör inte ha någon representant i 

Kommunala pensionärsrådet. Anledningen är att det blir för 

många representanter från kommunen i rådet och då riskerar 

det att bli mer diskussioner mellan politikerna än mellan 

pensionärsorganisationerna och politikerna.  

• Under ”4 § Sammansättning och mandatperiod”, bör det stå 

att Kommunstyrelsens representant är ordförande i rådet.  

• Under ”4 § Sammansättning och mandatperiod”, bör följande 

meningar strykas: Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med 

uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets 

sammanträden. Beredningssammanträdena kan vara öppna 

för allmänheten. Istället bör följande stycke läggas till: Rådet 

kan ha beredningsmöten som är öppna för allmänheten inför 
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rådets ordinarie sammanträden. Beredningsmötena kan med 

fördel hållas på olika platser i kommunen. 

• Under ”4 § Sammansättning och mandatperiod”, bör det stå 

att en tjänsteperson vid Kommunledningsförvaltningen är 

sekreterare i Kommunala pensionärsrådet. 

• Under ”5 § Sammanträden” bör det stå att rådet bör 

sammanträda minst fyra gånger per år. 

• Under ”5 § Sammanträden” bör ordet ”beredningsgruppen” 

strykas i följande mening: Extra sammanträde ska hållas om 

rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen eller 

mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

• Under ”5 § Sammanträden” bör all text som handlar om 

kallelser och protokoll flyttas ner till avsnittet ”6 § Kallelse 

och protokoll”. 

• Under ”6 § Kallelse och protokoll” bör det stå att kallelse och 

föredragningslista bör skickas 

elektroniskt till rådets ledamöter och 

ersättare cirka 14 dagar före 

sammanträdet. 

• Under ”8 § Ändring av reglemente” 

bör det läggas till att även Kultur- 

och fritidsnämnden och Miljö- och 

samhällsnämnden kan aktualisera 

ändringar i rådets reglemente. 

• Följande mening läggs till i 

reglementet: Ledamöterna i 

Kommunala pensionärsrådet 

ansvarar själva för att kalla in ersättare när de inte kan 

närvara på rådets möten. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige låter 

kommunens nämnder yttra sig över förslag på ändringar i 

Kommunala pensionärsrådets reglemente. 

 

Kommunala pensionärsrådet har följande åsikter de vill tillägga om sina 

önskemål gällande rådets förändrade Reglemente. 

• De vill inte bara att det bara är Kommunstyrelsen som ensidigt utser 

vilka pensionärsorganisationer som ska vara representerade i rådet.  

• Rådet anser att det bör vara en representant med även för Tekniska 

nämnden. 

• Rådet önskar ha fler sammanträden än 4 ordinarie möten och 4 öppna 

beredningsmöten.  
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§ 5 Yttrande över motion om översyn av äldreomsorgen 

 

Bakgrund 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp vill att kommunen ska göra en 

genomlysning av personal, lokaler och material inom äldreomsorgen i 

Östersunds kommun. Syftet är att utreda de långsiktiga behoven för att 

kunna möta framtida kriser. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp påtalar bland 

annat behovet av att förbättra personaltätheten, kompetensen, 

personalkontinuiteten och samordningen. De ser också ett behov av fler 

sjuksköterskor. 

Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att Östersunds kommun har en 

jämförelsevis god nivå när det gäller personalens kompetens och till exempel 

andel sjuksköterskor. Det finns självklart också förbättringsområden, bland 

annat kring personalkontinuiteten i hemtjänsten. Förvaltningen arbetar 

löpande med prioriteringar av åtgärder kring dessa frågor.  

Det pågår redan nu, mitt under den pågående coronapandemin, nationella 

utredningar kring de frågor som tas upp i motionen. Regeringen har gett 

Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att särskilt analysera vad covid-

19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att 

bidra med viktig kunskap, både under nuvarande kris och inför framtida 

sjukdomsutbrott.  

Inspektionen för vård och omsorg ska lämna en delredovisning till 

Socialdepartementet senast den 13 december 2020. Slutrapport kommer 

senast i december 2021. Utifrån denna, och andra pågående och kommande 

utredningar, kommer Östersunds kommun att arbeta med förändringar för att 

förbättra äldreomsorgens förmåga att möta kommande kriser. 

Börje Hoflin, uppdragschef, berättar om att Vård- och omsorgsnämnden 

föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen om översyn av 

äldreomsorgen inte leder till någon åtgärd. 

 

Motivering till beslutet 

 

Östersunds kommun kommer att göra genomlysningar av äldreomsorgen och 

upprätta handlingsplaner för att möta framtida kriser utifrån befintliga och 

kommande nationella initiativ. Kommunen behöver i nuläget inte fler 

uppdrag med samma syfte. 
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§ 6 Äldreomsorgssatsningen och äldreomsorgslyftet, 
statsbidrag 2021 

 

Gerd Eriksson, enhetschef för Enheten för personal och kompetens berättar 

lite om äldreomsorgssatsningen och äldreomsorgslyftet som det finns 

möjlighet att söka statsbidrag för under 2021. 

 

Möjlighet att läsa till undersköterska/ vårdbiträde  

 

För att stärka äldreomsorgen gör regeringen en riktad insats för att höja 

kompetensen hos personal som arbetar inom vård och omsorg. Syftet med 

satsningen är att ge ny eller befintlig personal möjlighet att genomgå 

utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. 

 

För Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund innebär det möjlighet att 

bevilja max 20 personer möjlighet att studera på 50 % med bibehållen lön. 

 

Beroende på tillgång på utbildningsplatser och beviljade statsbidrag kan det 

eventuellt bli fler utbildningsplatser längre fram. 

 

 
 

 

Vilka kan söka och hur går det till 

 

Satsningen riktar sig till personer som saknar formell utbildning. För att 

omfattas av satsningen så ska man redan ha en tillsvidareanställning eller 

erbjudas en. 

 

Utbildningen kommer att genomföras som distansutbildning med ett 

individuellt upplägg och utbildningen sker på betald arbetstid. För att hinna 

klart med utbildningen under tiden satsningen pågår behöver man följa den 

studieplan som planeras och även vara beredd att eventuellt lägga ytterligare 

tid på studierna. Detta innebär att individen måste vara motiverad att studera 

och kunna prioritera studier.  
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§ 7 Utveckling av utskrivningsprocessen 

 

Lisa Marklund och Eva Hemmingsson, verksamhetschefer inom sektor 

hemtjänst och särskilt boende ger en genomgång av Vård- och 

omsorgsnämndens förslag på utveckling av utskrivningsprocessen från 

sjukhus. 

 

Lisa och Eva går igenom hur arbetet inom Trygghetsteamet sett ut och i 

vilken utsträckning det nyttjats. Vilka förändringar ska göras? Lisa betonar 

att det inte är fråga om några besparingar utan att det bara innebär ett 

förändrat arbetssätt.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att 

besluta om att lägga ner Trygghetsteamet. 

Istället ska dessa uppgifter samt personal 

flyttas över och ingå i ordinarie hemtjänst 

som därmed också ska vidareutvecklas. 

Rådet ges tillfälle att få klarhet i de frågor 

som man har runt denna nedläggning och 

dess följder. 
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§ 8 Önskemål gällande utbildningsdag för KPR 2021 
och fastställande av datum 

 

Rådet diskutera vad som kan vara aktuellt att ta upp under en utbildningsdag 

med Kommunala pensionärsrådet. Rådet kan själva komma fram med 

önskemål och förslag vad de vill att dagen ska handla om och ta upp.  

Kommunala pensionärsrådet beslutar om att ha en utbildningsdag 20 april 

2021. Innehåller för dagen kommer att diskuteras vidare vid rådets 

sammanträde 4 mars, då det även kommer att bestämmas om det ska vara en 

hel- eller halvdag. Förslag kommer då även att ges utifrån innehåller i den 

utbildningsdag som Vård- och omsorgsnämnden haft i februari 2021. 

Önskemål om innehåll som framkommer är: 

• Genomgång av kommunens budgetprocess. 

• Ny välfärdsteknik 

• Uppföljning av tidigare besök på E-hälsocenter 
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§ 9 Coranapandemins påverkan på Vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 

Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningschef, Robert Brandt, berättar 

hur Vård- och omsorgsnämndens verksamhet har påverkats av 

coronapandemin. Pensionärsrådet får information om hur situationen sett ut 

sedan pandemins början, vilka åtgärder som vidtagits och hur situationen ser 

ut i dagsläget. 
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§ 10 Övriga frågor 

 

• Robert Brandt berättar lite om hur det sett och ser ut med antal 

tomma platser på särskilda boenden, hur många tackar nej till 

erbjuden plats. Inget stort överskott på platser längre samt mycket 

färre som tackar nej till särskilt boende. 

• Covid-19 vaccinationer.  

Stephen Jerand berättar om hur det ser ut med antal vaccinerade samt 

hur många som testats för antikroppar som har haft det. Information 

om hur man bokar tid för vaccination kommer att gå ut till samtliga 

medborgare 3 mars. Stephen går också igenom läget i stort i 

kommunen gällande smittspridning. 
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