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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum     
Kommunala pensionärsrådet   2014-12-10  Blad (1) 

Plats och tid Folkets hus, sammanträdesrum Grelsgård kl. 9-11.30 

Beslutande Roger Kristofersson, ordförande 
Ragnar Lif (c ) 
Bengt Mickelsson (s) 
Kerstin Sjölander (PRO) 
Siv Larsson (PRO) 
Allan Ohlson (PRO) 
Bernt Nygren (PRO) 
Jan Hansson (PRO) 
Maj-Britt Häggkvist (PRO) 
Erik Nilsson (PRO) 
Ingrid Hemmingsson (SPF) 
Pia Backman (SPF)  
Louise Svensson (PRO) tjänstgörande ersättare 
Åke Andersson (PRO)  

Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
Ingrid Nilsson (s) 
Inga-Brith Nilsson ( c) 
Sigvard Wagenius (SPF) 
Monica Lundgren, Vård och socialförvaltningen §§ 25-26 
Håkan Espmark , IFK Strömsund § 27 

Utses att justera  Pia Backman 

Justeringens plats och tid Strömsund, kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 21-30 
Berit Nordkvist 

Ordförande ......................................................................... 
Roger Kristofersson 

Justerare ......................................................................... 
Pia Backman



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Blad nr 

Kommunala pensionärsrådet               2014-12-10 (2) 

§ 21

Godkännande av föredragningslista 

Punkten sent inkomna ärenden utgår, inget ärende har inkommit 
Föredragningslisan godkänns 

________ 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Blad nr 

Kommunala pensionärsrådet               2014-12-10 (3) 

§ 22

Vad har hänt under denna mandatperiod i KPR/ en samman-
ställning 

I sammanträdet den 3 september gav KPR:s ledamöter sekreteraren upp-
draget att göra en sammanställning av beslut och händelser i KPR under 
de 4 år som gått./bilaga  

 _________ 

Justering (sign) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Blad nr 

Kommunala pensionärsrådet               2014-12-10 (4) 

§ 23

Färdtjänsttaxor 2015 

Beslut om nya färdtjänsttaxor tas i fullmäktige 11 december. Den som vill 
ha mer information eller vill lämna synpunkter om färdtjänst kan vända 
sig till Roger Eriksson teknik och service som kommer att vara handläg-
gare.  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tar upp ärendet nya Färdtjänsttaxor och ytterligare in-
formation om färdtjänst kommande mandatperiod 

_________ 

Justering (sign) 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  

 
 
Blad nr 
 

Kommunala pensionärsrådet                2014-12-10  (5)  
     

     
§ 24 

 
            Sammanträdesdagar  2015 
 
 Förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskott och pensionärsråd 2015 

 
Pensionärsråd            Arbetsutskott 
 

                                          18   februari                 9    april 
7    maj   27  augusti 
10  september             12  november 
10  december  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet beslutar att tillsvidare fastställa sammanträdesdagar 2015 
enligt förslag, skulle någon ändring göras så meddelas detta i god tid till 
alla ledamöter  
 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Blad nr 

Kommunala pensionärsrådet               2014-12-10 (6) 

§ 25

Aktuellt inom vård och socialförvaltningens verksamhet 
nästa år 

Monica Lundgren informerar om förvaltningens verksamhet nästa år och om 
tilldelade statliga medel i form av prestationsnersättningar för sammanhållen 
vård och omsorg om de mest sjuka äldre, som utbetalats samt användandet 
av metodverktyget ÄBIC (äldres behov i centrum för biståndsbedömning) 

1.5 miljoner kronor har betalats ut till Strömsunds kommun i prestationser-
sättningar för kvalitetsförbättringar inom sammanhållen vård och omsorg 
om de mest sjuka äldre.  

Medlen som utbetalas kommer att gå tillbaka till respektive verksamhet för 
fortsatt kvalitetsarbete. Arbetsgrupperna komma att få information via sina 
enhetschefer Vård och socialförvaltningens medarbetare har gjort ett gott ar-
bete med förbättringar för kvinnor och män genom förebyggande arbete, 
riskbedömningar, munhälsobedömningar, registrering av läkemedelsan-
vändning och registrering i kvalitetsregister för demens, palliativ vård mm.   

Vid biståndsbedömning i alla kommuner kommer metodverktyget ÄBIC 
(äldres behov i  centrum) att användas. Biståndsbedömningen blir ett bra 
underlag för verksamheten. Statsbidrag har betalats ut 

 Grundbemanning för nästa år kommer att bli lika på alla särskilda boenden i 
kommunen. Särskilda medel har avsatts för vikarieanskaffning 

_______ 

Justering (sign) 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 26 
 
Hjärtstartare 
 
KPR har i tidigare sammanträde ställt frågan till Monica Lundgren om 
möjligheten att ge vårdpersonal på äldreboenden utbildning i använ-
dande av hjärtstartare. Monica svar idag är att Strömsundshälsan nu ge-
nomför utbildning i hjärtlungräddning för all kommunanställd personal, 
utbildning ges även i användande av hjärtstartare. Kommunens säker-
hetsansvariga betonar att kommunen inte kan stå som ansvarig för hjärt-
startare som köpts in av organisationer, företag eller privatpersoner.  Den 
som köpt in hjärtstartaren är ansvarig för att information om hjärtstarta-
ren läggs in i det nationella hjärtstartarregistret 
www.hjartstartarregistret.se Den som köpt in hjärtstartaren är också an-
svarig för att batterier byts ut. Tänk på placering av en hjärtstartare så att 
de är lättåtkomliga 
 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum 
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 § 27

Dialog inför byggande av ny sporthall i Strömsund 

Håkan Espmark ordförande i IFK informerar om den nya sporthallen som 
kommer att byggas i Strömsund.  

Den nya sporthallen kommer att bli ett komplement till nuvarande Dun-
derhallen och sporthallen vid Hjalmar Strömerskolan En referensgrupp är 
tillsatt med representanter från IFK, övriga idrottsföreningar samt 
Strömsunds kommun och representanter från ortens företagare. Sporthal-
len kommer att vara 1600 kvm på två plan. Nedre plan inrymmer fullstor 
plan för handboll och innebandy. Hallen kan även användas för flera 
andra idrotter, dessutom för mässor, artister och dansgalor. På nedre plan 
inryms omklädningsrum och toaletter. Hiss finns till över plan där det 
också finns toaletter och en kafédel som rymmer 200 åskådare 
Idrottshallen kommer att vara sammanbygd med Dunderhallen med ge-
mensam entré. På övervåningen kommer man att ha en glasvägg mot 
Dunderhallen. Invigning av sporthallen beräknas till våren eller somma-
ren 2016 

________  

Justering (sign) 
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§ 28 

 
Eventet ” Vem kan slå en pensionär” i Rossön 
 
PRO Bodum utmanade förra veckan skolans mellanstadieelever i en 
“sporttävling” framför TV. Det handlar om ett dataspel där man ganska 
naturtroget kan tävla i olika sporter. PRO hade valt grenarna bowling, 
straffläggning och målvakt i fotboll. Jan Hanson, ordförande i PRO Bod 
berättar att pensionärerna trodde att de skulle få storstryk av eleverna, 
särskilt i fotbollsgrenarna. Men faktiskt, de vann i alla grenarna.  
Alla hade kul, så kul att eleverna utmanade pensionärerna på revansch-
match som går av stapeln i början på februari nästa år 
 
Eventet som var i samlingslokalen på Rossö Center var ett samarbete mel-
lan vård och socialförvaltningen, Bodums PRO samt Bodums skola.  
 
________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 29 

 
Delgivningar 
 
1. Seniorposten nr 5 
2. SKPF här& nu nr 5 
3. SKPF här & nu nr 6 
 
_______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 30 
 
Övriga frågor 
 
1. En förfrågan om ersättning för pensionärer tas upp. Det kan vara svårt 

att få ledamöter till rådet utan ersättning.  
 

Ordföranden svarar att pensionärsråd inte finns i alla kommuner. Rå-
det är ingen nämnd, det är endast rådgivande. Även om det finns 
kommuner som har arvode till ledamöter är det inget man måste ha, 
det ses som ett hedersuppdrag.  Varje kommun bestämmer om det 
ska vara arvode.  Frågan kan tas upp igen nästa år om ledamöterna 
ska ha arvode via kommunen eller via sina föreningar 
 

2. Ledamöter som slutar i kommunala pensionärrådet tackar för den tid 
som gått och påminner om viktiga frågor som tagit upp under man-
datperioden 
 

 
      Alla tillönskas en god jul och ett gott nytt år 2015 
 
  _______  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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Justering (sign) 
 



 
   

  

 

 

HÄNDELSER I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET  

Mandatperioden 2011-2014 
 

Mer att läsa om vad som uträttats i  Kommunala pensionärsrådets under 
mandatperioden finns att läsa i protokollen på kommunens hemsida eller i pärm hos 
sekreterare KPR 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berit Nordkvist/ sekreterare KPR  2014-12-08 
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VAD HAR HÄNT I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
MANDATPERIODEN 2011-2014 

Frågor som KPR:s ledamöter ställt till ansvariga tjänstemän och 
politiker på våra sammanträden och svar som inkommit ( finns i 
KPR:S protokoll 

 

     2011  

1. Studiebesök önskas att få göra i vården 
Svar:2011 konferens 10 maj 

2. Frågor om demensvård demensutredningar för boende i våra äldre               § 2        
boenden?                                                                                                                                 
Svar:  2011 § 2  samt minnesaanteckningar 10 maj        

 

3. Vilka stimulansmedel har förvaltningen fått och hur har dessa använts?       § 3                     
Svar: 2011 § 3, samt 2011 minnesanteckningar 10maj  
 

4. Har all vårdpersonal undersköterskeutbildning?                 § 3                   
Svar: 2011 § 3 
 

5. Hur ser anhörigstödet ut?                                        § 3                        
Svar: 2011 § 3, 2011  konferens 10 maj samt  2013 § 6 
 

6. Finns det tillgång till korttidsplats i Backe?                                     § 3 
Svar 2011 § 3, samt 2011 minnesanteckningar konferens 10 maj 

 

7. Kommunens matpolicy ”Salamaten”                   § 3                         
Svar: 2011 § 3, 2011 minnesanteckningar konferens 10 maj  samt                                   
2011 § 9, samt 2012 § 22bilaga  
 

8. Hur fördelas förvaltningens tilldelade medel                                                       § 7                          
Svar: 2011 § 7 bilaga 
 

9. Finns det nattpersonal på våra demensboenden/antal/boende                                                     
Svar: 2011 samt minnesanteckningar konferens 10 maj 
                        

10. Frågor om läkemedelshantering                                           2011 konferens10 maj                          

Svar: 2011 minnesanteckningar konferens 10 maj samt 2011  § 9 och 2014 § 5 

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2011-2014 
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11.  Hur man söker man bidrag till föreningslokal                                                   § 10                          
Svar 2011 § 10 bilaga 
 

12.  Önskemål om information från länstrafiken ang. färdtjänst § 21 
 Svar § 4 2012 
 

13.  Önskemål om föreläsning av Läkemedelskommitténs ordförande§10 § 12  § 22 
Svar 2011 § 10,§ 4 2012 
 

14.  Folkhälsopolicy för kommunen efterfrågas                                               § 10, § 13                                 
Svar 2011 § 15 

15. Hörslingor i kommunens lokaler, hur fungerar dessa       § 12 § 18                
Svar 2011 § 18, § 2 2012 §212012 

16. Önskemål om fler övergångsställen i våra tätorter                                   § 19  § 20            
Svar § 20 2011 samt, § 3 2012 

17. Lokalen Solgården Hoting                                     §  24      
Svar 2011 § 24 

18. Önskemål om seniorboende i Strömsund                § 12 
Svar 2011 § 19 

19. Önskemål om folkhälsodag                                                                      § 12, § 16                                                                         
Svar 2011 § , 2012 § 12 samt bilaga 

 

      2012       

      1.   Hur genomförs de utlovade lokala värdighetsgarantierna                       § 9    
Svar 2012 § 9 

2. Sammanträdestid                                       § 15                           
Svar § 15 
 

3. Skylt vid infarten vem har designat denna, vem har bekostat              § 15 
     Svar: 2012 § 23 

 

4.  Hur ser läkemedelsförskrivningen ut till psykiskt sjuka i vår kommun?       § 11  
Svar 2012 § 18 

5.  Efterfrågar enkätsvar > 80 som bor i eget boende               § 10   
Svar 

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2011-2014 



3 
 

6.  Förfrågan om att det borde finnas sopkärl för sortering i nära anslutning     § 25               
till hyreshus som ägs av SHB  

 7.  Hur kommer anhörigstödet att se ut framöver               § 26 
Svar 2013  § 6, 2013 § 31 

     8.  Uppsagt avtal angående personligt ombud i kommunen, hur ska                 § 26                           
dessa  behov tillgodoses i framtiden   
Svar 2013 § 5                                       

  9. Ledamot i KPR framför önskemål om att kommunen tar initiativ                 § 26                                     
till utbildning av personal i användande av  hjärtstartare som finns                                         
på Rossö center                                                                                                                     
Svar: 2013 § 7                                                                                                     

 

2013   

 

1. Efterfrågas bra marknadsföring för  Äldreforum 1-2 ggr/år  ,                         
annonsering   via pensionärsorganisationer och frivilligföreningar  i                        
första hand                                                                                                                            
Svar:  Hur har det gått, en utvärdering behövs…………. 
 

2. Reseersättning för de som fyller sin bil med seniorer från de olika orterna eller 
att det ordnas busstransporter                                                                                  
Svar:2013 § 13 
 

3. Förslag att ha rådets sammanträden på Folkets hus lokal Grelsgård                            
Svar 2013 § 25 
 

4. Önskemål om information ang. tillsättning avslutande uppdrag i                 § 29           
kommunala pensionärsrådet                         
Svar: 2013 § 29   
 

5. Hur nyttjas ungdomsgårdens lokaler dagtid. Kan pensionärer få                  § 32                   
nyttja lokalen mellan 10-12 två dagar i veckan. Skrivelse skickad till 
kommunstyrelsen                                                                     
svar:…………… 
 

6. KPR ställer frågan om avtal som landstinget säger upp med Närvård          § 37                         
Frostviken 
 
                     

 

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2011-2014 
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KONFERENSER/ STUDIEBESÖK   
 

2011   

1. Almen konferens                                                        minnesanteckningar  10 maj                                                        

2. Studiebesök från Irkutsk (deltagande via lokala                                                § 11                                                           
pensionärsföreningar                                                                                             § 17 

 

       2012   

       1. Studiebesök korttidsboendet Gästis                                     § 6 

       2. Studiebesök i Irkutsk ordförande i KPR + 3 pensionärer                    § 7  § 8  § 27               
  
        2014 

 Studiebesök äldreboendet Levinsgården i Gäddede                   § 13                 
( tillsammans med vårdcollege)     

                                                                       
FÖRELÄSNINGAR/INFORMATION  

2011  

1. ”Att åldras med funktionshinder”                                                                         § 9                                
Hjalmar Strömerskolan 14 oktober (inbjudan att delta) 
 

2. Bemötande och förhållningssätt vid demens Seminarium                                 § 2                         
15-16 mars ( inbjudan att delta) 

2012 

1. Dialogdag om mat (Folkhälsocentrum (inbjudan att delta)                                § 14 
 

2. Per Magnusson läkemedelskommittén  ( Folkhälsodag )                                  § 4 
 

3. Länstrafiken Om färdtjänst                                                                                    § 4 
 

2013 
 
Information om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd/bilaga                        § 18 
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Forts. föreläsningar/information 

2014    

• Tandvårdsstöd Barbro Ranelid Nääs  KPR                                                           §15 
 

FOLKHÄLSOAKTIVITETER 

2012 

1. Folkhälsodag (kommunala pensionärsrådet & vård och social-             § 11, § 12                
förvaltningen)                                                      
 

       2013 

2. Folkhälsodag 2013  (kommunala pensionärsrådet & vård och social             § 20                            
förvaltningen) folkhälsorapport  
                                                                                

3. Peppar peppar. En dag för seniorers säkerhet,                                                  §  25                            

31 september 1,2 oktober  2013  (inbjudan att delta)                                                                                             

       2014 

4. Peppar peppar.1 oktober En dag för seniorers säkerhet,                                  § 18                            

(inbjudan att delta) 

 

 

Skrivelser från KPR till kommunstyrelsen m.fl. 
 
2012    
 
1. Synpunkter på kommunens förslag till ny renhållning                                    § 25 
2. Synpunkter angående lokala regler om färdtjänst                                              §26  

 
2013    
 
3. Skrivelse, bifogat dokument Dokumentet ” En vård värd samverkan”         § 10                 

skickad till socialnämnden kommunstyrelsen socialchefen                                         
Svar: 2013 § 22, § 38  Delgivning diarienummer 2013-50-739 ,                          
2013 § 30, 2013 § 38                                                                                                                       

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2011-2014 
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4. Synpunkter på nytt betalningssystem (SMS betalning offentliga                    § 19 

toaletter samt parkeringar                                                                                  
 

5. Förfrågan till kommunstyrelsen om pensionärerna kan använda                  § 32                 
ungdomsgårdens lokal                             
Svar: ……………. 
 

6. Äldres läkemedelsbehandling i Strömsunds kommun, vilka verktyg     
använder kommunen för att förbättra kvalitén                                                §   33    
Svar: 2013 § 24 
 

7. Hur ser kommunstyrelsen på värdet av en folkhälsodag                                 
kommentar skrivelsen skickades vidare till folkhälsorådet svar  har inte kommit 
 
 

8. Förfrågan att bekosta hyra av buss med plats för 42 personer/                      § 34                    
studiebesök Gäddede tillsammans med vårdcollege                                                  
Svar: Ja den bekostades 
 

2014 
 
9. Synpunkter på nytt betalningssystem                                                                  § 19                           

(SMS betalning offentliga toaletter samt parker) 
  

10. Synpunkter angående kommande riktlinjer och färdtjänstärenden i              § 20         
kommunen 
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