
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 24 september 2020  
  
Medverkande: Lena Hallkvist Region JH, Eva Malm ABF, Berit Johansson IOGT-NTO Mitt, 
Inger Breil PRO, Magnus Nordqvist Folkuniversitetet. Via Teams, Sofia Leije primärvården, 
Lena Harakee, KSAN och Gerd Larsson- Lundgren SV.  
  
Efter en kortare presentationsrunda, kom mötet i huvudsak att handla om hur vi går vidare i 
arbetet med alkohol och äldre utifrån rådande pandemi.  
  
Beroende på att Gerd Larsson-Lundgren från Studieförbundet Vuxenskolan (SV) inte kunde 
medverka under hela mötet bifogas kort information från henne;  
  
I SPFs distrikt Jämtland/Härjedalen finns det 19 föreningar, ca 4000 medlemmar. En viktig 
organisation att samarbeta med.  
Jag står som kontaktperson från SV till distriktet och har så gjort i flera år. Deltar alltid på de 
styrelsekonferenser som genomförs på flertalet platser i länet vilket känns väldigt bra. Jag 
har en nära kontakt och har lärt känna många av medlemmarna och vet en hel del om SPFs 
önskemål på utbildningar och aktuella aktiviteter.  
  
När Coronapandemin slog till var vi på väg att starta upp cirklar för att utbilda ambassadörer 
i projektet "Tillsammans mot ensamhet" hos SPFs medlemmar. Ambassadörer som ska sprida 
kunskap, inspirera, ingå i nätverk, starta upp studiecirklar och se till att inte arbetet dör ut. I 
det projektet skulle man också kunna inventera och ta itu med arbetet om det nu aktuella, 
äldres alkoholkonsumtion. Känsligt ämne och säkert svårt att komma åt.   
  
Vi har lagt tid till att hjälpa medlemmarna att bli digitala, att känna sig bekväma med 
tekniken under pandemin och att ge stöd för att de ska kunna genomföra sina årsmöten. Vi 
står också i startgroparna för att starta upp digital kurs för valberedare, vilket är viktigt. Det 
ligger i tiden och att erbjuda föreningskunskap över huvud taget är bra nu i dessa rådande 
omständigheter.   
  
Magnus informerade att folkuniversitetet har fått bidrag från Socialstyrelsen för att bedriva 
riktade insatser om äldre och ensamhet. Arbetet kommer i huvudsak att ske i Östersunds 
kommun.  Arbetet bör vara en del i arbetet med äldre och alkohol. Eva Malm nämner att 
även ABF har fått medel att bedriva motsvarande arbete. Till skillnad från Folkuniversitetet 
har ABF verksamhet i hela länet.   
  
Vi beslutade att:  

• De organisationer och studieförbund som berörs av målgruppen Alkohol och Äldre 
bör samarbeta inför det fortsatta arbetet.   

  
 
 
 
 



 
Utifrån olika synpunkter på hur det fortsatta arbetet ska utformas så beslutade vi följande:  
  

• Thomas kommer att inleda arbetet med att informera kommunernas och regionens 
gemensamma samverkans forum, ”Fredagsgruppen”/”SVOM” under hösten samt 
besöka samtliga pensionärsråd i regionen och länets kommuner.   

• Att den tidigare planerade konferensen ska genomföras hösten 2021 utifrån den 
rådande pandemin.  

• Ta fram och erbjuda digitala föreläsningar under våren 2021 i syfte att ge personalen 
inom äldreomsorgen kompetens inom ämnesområdet. Arbetet sker i samverkan med 
KSAN  

• Under hösten 2020 kommer studieförbunden/pensionärsorganisationerna m.fl. att 
tillsammans inventera vilket material som finns inom det aktuella ämnet hos 
respektive organisation/studieförbund. Därefter ta fram ett gemensamt material som 
kan användas för att erbjuda/genomföra studiecirklar i samtliga kommuner. 
Folkbildningen i form av studiecirklarna ska vända sig till 60 år och äldre. Berit 
Johansson IOGT-NTO Mitt, tar på sig ansvaret att samordna organisationernas 
arbete.  

• Thomas ska undersöka med Svenska kyrkans diakoner om de kan medverka i 
arbetsgruppen då kyrkan är en viktig samverkanspartner.  

• Övriga pensionärsorganisationer ska fortsättningsvis bjudas in till arbetsgruppen (SPF 
och SKPF). 

• Nytt möte planeras till den 2020-10-21   kl. 13-15.  Återkommer med lokal 
 
 
 
/Thomas 
  
 
 
 


