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Kommunala pensionärsrådet, 2021-01-20 

Tid och plats  Torsdag den 20 januari 2022, 13.30 – 16:00, via Teams  

Närvarande:  Sven-Eric Sterner, PRO  

Annika Sandberg, SPF 

Ingrid Norberg, SKPF 

Maine Carlsson, Vision 

Kerttu Myllykoski, Finska föreningen 

Hans Roslund PRO,  

Carola Lidén, KS 

Jens Lundqvist, KS 

 

Sammankallande:  Ordförande, Fredrik Hansson, KS 

Föredragande: Frida Johansson, enhetschef 

  Annelie Johansson, välfärdstekniksamordnare 

Agnes Eriksson, äldresupporten 

Ann-Charlotte Kassberg, enhetschef 

   

Sekreterare:  Therese Lifbom, verksamhetsutvecklare  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Närvaro 

Närvarande enligt ovan. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Val av justerare 

Maine Carlsson valdes till justerare. 

5. Föregående minnesanteckningar 

Genomgångna och lades till handlingarna.  
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6. Status pensionärsorganisationerna 

Sparsamt med aktiviteter efter jul på grund av ökad smittspridning och rådande 

restriktioner. Aktiviteter efterfrågas av medlemmarna. Möjlighet att söka bidrag 

finns, men eftersom aktiviteter inte kan genomföras svårt att se nyttan med dessa. 

Planerade aktiviteter och planerade årsmöten har inte kunnat genomföras. Planering 

pågår för vårens aktiviteter, planeras in när pandemi-läget tillåter. Inväntar lättade 

restriktioner.  

  

7. Trygghetslarm 14:00 – 14:30 (Frida Johansson) 

Frida Johansson, enhetschef för trygghetslarm och nattpatrull, informerade om 

trygghetslarmets funktion och arbetssätt de driftstörningar som har drabbat 

trygghetslarmen. 

Trygghetslarmet är bemannat med två personer i en bil sju dagar i veckan 7-21:30. 

Nattetid svarar nattpatrullen på trygghetslarm som inkommer. Bra samarbete med 

hemtjänsten och med leverantören för att utveckla och förbättra.  

Bildspel skickas till KPR om bilaga till minnesanteckningarna. Förslag och 

synpunkter tas gärna emot, kontaktuppgifter till enhetschef för trygghetslarmet: 

frida.johansson@soc.lulea.se eller 0920 – 45 57 60 

8. Välfärdstekniksamordnare och äldresupport 14:30 – 14:50 (Annelie Johansson & 

Agnes Eriksson, Ann-Charlotte Kassberg)  

Äldresupporten erbjuder aktiviteter för att skapa meningsfullhet och minska social 

isolering. Fysiska aktiviteter ej möjligt nu, men digitala aktiviteter erbjuds. Erbjuder 

må-bra-samtal. Café på tisdagar, i nuläget digitalt men planerar utomhus-träffar när 

vädret tillåter. Utskick på gång till alla medborgare i kommunen som är äldre än 75 

år för att informera om äldresupportens verksamhet. Arbetar med marknadsföring 

för att nå ut till fler. Marknadsföring via tidningen Extra kommer i närtid.  

Välfärdstekniksamordnare Annelie Johansson berättade att väldfärdsteknik är teknik 

som syftar till att öka livskvaliteten och som bidrar till att uppleva ökad 

självständighet. Annelie arbetar bland annat med att handleda och beskriva hur den 

digitala tekniken fungerar för att minska digitalt utanförskap, till exempel för att 

skaffa bankID vilket krävs för många tjänster i samhället.  

Pensionärsorganisationerna tar gärna emot information för att sprida vidare till 

medlemmarna. Äldresupporten och välfärdstekniksamordnare kommer gärna ut till 

pensionärsorganisationerna och träffar medlemmarna.  

mailto:frida.johansson@soc.lulea.se
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Efterfrågas information på meänkieli och/eller finska. Äldresupporten håller på att 

söka efter personal som kan tala finska för att kunna möta erbjuda tjänster även på 

finska.  

9. Dialog om utvärdering av kommunala råd  

Utifrån resultatet finns behov av utveckling av KPR:s arbetssätt. Resultatet skickas till 

medlemmarna och dialog förs nästa möte där alla tar ansvar för att ta med 

konstruktiva förslag på utveckling av arbetssätt. Pandemin har troligen också 

påverkat resultatet, eftersom det är svårt att föra resonemang via Teams. Efterfrågas 

resultat även från övriga kommunala råd.  

10. Information årshjul/årsplanering 

Kommundirektören får uppdrag av kommunalrådet att skapa arbetssätt och rutin för 

att förvaltningarnas tjänstepersoner tar in inspel från de kommunala råden i tidigt 

skede. 

 

Alla förvaltningar har fått uppdrag att redovisa vilka frågor de ser som årligt 

återkommande. Det kan exempelvis vara omvärldsanalys till strategisk plan och 

budget och verksamhetsplaner.  

 

Förslag från KPR: 

• stående punkt i agendan ha med återkoppling från socialförvaltningen. Dock 

har även andra förvaltningar som till exempel stadsbyggnadsförvaltningen, 

kultur- och fritidsförvaltningen har frågor som berör KPR. KPR:s 

sammanträden får inte bli ett forum enbart för socialförvaltningens frågor.  

• att kommunala råd ska vara remissinstans på planer och policys  

• att KPR har forum för att mötas mellan KPR-sammanträden.  

 

11. Övriga frågor 

Dialog om KPR:s arbetssätt: arbetssätt håller på att tas fram för att skapa tydlighet för 

alla förvaltningar och alla kommunala råd.  

Återkoppling från remissvar efterfrågas 

Lokalfråga för föreningar i centrala stan: svårigheter att hitta lämpliga lokaler för 

flera föreningar.  

 

12. Nästa möte 

Bokning kommer via e-post 
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13. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 


