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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum     
Kommunala pensionärsrådet   2015-09-01  Blad 1 (11) 

Plats och tid Folkets Hus, sammanträdesrum Grelsgård kl. 9.45-12.30 

Beslutande Roger Kristofersson, ordförande 
Nils-Bengt Nilsson (C)  
Verner Hammar (S) 
Christine Nilsson-Lif (PRO) 
Siv Larsson (PRO) 
Bo Gustafsson (PRO) 
Maj-Britt Häggkvist (PRO) 
Sture Danielsson (PRO) 
Emma-Britt Nilsson (PRO) 
Gunvor Lindmark (SPF), tjänstgörande ersättare 
Pia Backman (SPF)  

Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
Inga-Britt Nilsson, ej tjänstgörande ersättare 
Ali Qadiri, hyresgästföreningen Norrland § 25 
Anett Karlsson, anhörigas riksförbund § 26 
Ann-Sophie Söderberg, anhörigföreningen Paraplyet § 26 

Utses att justera  Verner hammar 

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

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 22-31 
Berit Nordkvist 

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

Justerare ......................................................................... 
Verner Hammar
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§ 22

Godkännande av föredragningslista 

Punkten ” föregående protokoll ” i föredragningslistan flyttas till punkt 3 

Föredragningslistan godkänns. 

 ______ 
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§ 23

Val av justerare 

Verner Hammar utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 24

Föregående protokoll 

Kommentar kommer från Sture Danielsson (PRO) angående paragraf sex-
ton gällande svar på skrivelse från kommunstyrelsen om avslag för att få 
arvode som ledamot i KPR eftersom detta inte är ett beslutande organ. 
Sture framför önskemål om att fortsätta skicka skrivelser till kommunsty-
relsen i frågan. 

Protokollet godkänns o läggs till handlingarna 

_____ 
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§ 25

Bostadsfrågor ur ett äldreperspektiv- hur ser rådet på boende-
situationen i Strömsunds kommun 

Ali Qadiri, utredare Hyresgästföreningen Norrland berättar om bostads-
frågor ur ett äldreperspektiv och om föreningens mål att verka för en rim-
ligare boendesituation. Alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig 
kostnad. En viktig aspekt är tillgängligheten. Idag vill många som är 60 år 
och äldre flytta till annat boende men höga hyror och ett litet utbud av 
lämpliga bostäder är ett hinder.  Många bor idag i tvåplansvillor eller 
gamla hyreshus utan hiss och blir då ”fast” i sin bostad. En regeringsut-
redning hur Sveriges allt fler äldre ska bo framöver pågår. En del av för-
slagen i utredningen är att höja bostadstilläggets hyrestak från 5000 kr till 
7000 kr och stöd för att installera hissar i trevåningshus. Utredningen blir 
klar i oktober 2015. I Strömsunds kommun söker sig fler till centralorten 
vilket skapar bostadsbrist. Bostadsbristen även för unga gör att äldre kon-
kurrerar med de yngre. De flesta vill ha mindre lägenheter. En nybyggnat-
ion av ett tvåplanshus med god tillgänglighet för lägenheterna i markplan 
pågår i Strömsund. Under 2016 fortsätter nybyggnation av tvåvåningshus 
med 36 lägenheter i Strömsunds kommun. 

Ali poängterar att pensionärsorganisationerna är en opinionsbildande fak-
tor. De äldre är en stor väljargrupp. Hyresgästföreingen vill uppmuntra 
pensionärerna i KPR att ta upp bostadsfrågan i sina föreningar och prata 
med sina lokala politiker. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet tackar Ali Qadiri för informationen och hälsar honom välkommen 
tillbaka till nästa år för att delge rådet vad regeringens utredning om bo-
städer för äldre kommer att leda till 

_____ 
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§ 26

Anhörigas riksförbund samt anhörigföreningen från Öster-
sund informerar  

Anett Karlsson organisationsombudman informerar om anhörigas riks-
förbund som är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation 
som stöder anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstå-
ende Förbundet består av lokala föreningar och enskilda medlemmar. 
Anhöriga är en viktig resurs i samhället som sparar 177 miljarder kro-
nor åt svenska samhället varje år. 70 % av dessa är i yrkesverksam ål-
der. 1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder är anhöriga. Riksförbundet vill 
verka för att anhöriga ska få de bästa tänkbara förutsättningar för att 
klara rollen att vara den som stöder och stöttar den närstående, som 
inte klarar att på egen hand sköta sin vardag pga. av sjukdom, ålder, 
handikapp.  

Anhörigas riksförbund verkar bl.a. för att införa ersättning för vård av 
närstående, och en tydligare skrivning i hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 
om stöd till anhöriga. Anhöriga kan också få stöd via riksförbundets stöd-
telefon ”Anhöriglinjen” tel. 0340-154 40 eller via 
sen anhorig@anhorigasriksforbund.se. och www.anhorighandboken.se 
Mer att läsa om anhörigas riksförbund på deras 
sida www.anhorigasriksforbund.se som blir klar i höst 

Ann-Sofie Söderberg från lokalförening Paraplyet i Östersund berättar om 
sin lokala förening som startade år 2000. De anhöriga i Östersund har ett 
gott samarbete med kommunens anhörigkonsulent som ordnar praktiska 
mötesplatser. bl.a. mötesplatsen ”Prästgatan 58”. Nytt för i år är att man 
nu även har en anhörigkurator i Östersund, den första i Sverige. Ann-Sofie 
berättar att de lokala anhörigföreningarna har en viktig uppgift som ” 
blåslampa”, påverka lokalpolitiker, skriva insändare, ha utställningar, 
ordna föreläsningar, studiecirklar m.m. bland annat olika ”må bra” aktivi-
ter. Det är viktig med avkoppling för anhöriga och att kommunen ser till 
att detta är möjligt. Man måste som anhörig få tillfälle till avkoppling för 
att orka. Det kostar pengar, men det kostar mycket mera med två som be-
höver två sjuka.  

_____ 

mailto:anhorig@anhorigasriksforbund.se
http://www.anhorighandboken.se/
http://www.anhorigasriksforbund.se/
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§ 27

Studiebesök Östersund 

Kommande studiebesök i Östersund på mötesplats Prästgatan 58 och 
äldreboende i Torvalla blir den 30 september. Vi åker med kommunens 
egna fordon. Resan är gratis, lunch och ett fika bekostas av var och en. 
Avresa från Strömsund kl. 8.00. Avgång från kyrkan, boende längs 
vägen kliver på där man bor. Den som vill åka meddelar detta senast den 
7 september till sekreteraren.  

______ 
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§ 28

Diskussion ang. remiss från region Jämtland 

Ett remissvar ska lämnas senast den 11 september till regionförbundet. I 
diskussion i rådet framkommer att det är viktigt att kollektivtrafiken är ett 
billigare alternativ till egen bil, inte minst med tanke på miljön. Kollektiv-
trafiken ska vara det mest naturliga resesättet när det gäller längre resor 
inom regionen Ledamöterna anser även att en större tillgänglighet i kom-
munens ytterområden är av stor vikt 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet beslutar att skicka remissvar via kommunstyrelsens arbetsutskott 
som är den 8 september.  
/Bilaga 

_____ 
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§ 29

Sent inkomna ärenden 

Inga sent inkomna ärenden denna gång 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Blad nr 

Kommunala pensionärsrådet               2015-09-01 10 

Justering (sign) 

§ 30

Övriga frågor 

• Omhändertagande av den som avlider på kommunens äldreboende i
Strömsund kommun. Maj-Britt Häggkvist vill uppmärksamma att kylrum
för avlidna inte längre finns kvar vid äldreboendet i Backe, och ställer frå-
gan om vad som är anledningen till detta

• Rådet vill inbjuda någon banktjänsteman att informera om vilken funktion banken 
kommer att ha i framtiden vid kontakt med kunder. Vad kommer utbytet av sed-
lar att innebära? Hur kommer det att se ut med penninghanteringen?

• Till kommunala pensionärsrådets kommande sammanträde bjuds vård och
socialförvaltningens tillförordnade chef in

_____ 
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§ 31 
 
Delgivningar 
 
• Ny tillförordnad chef för vård och socialförvaltningen 

 
• Sverige får nya sedlar och mynt och mynt 

 
• Skrivelse och svar från kommunstyrelsen angående resebidrag till  
    kommande studiebesök 

 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Till KS-AU 
 
Kommunala pensionärsrådet har vid senaste sammanträde den 1/9-2015 
diskuterat det Regionala Trafikförsörjningsprogram som Region Jämtland 
Härjedalen skickat ut på remiss. 
 
De synpunkter som framkom vid sammanträdet var följande: 
 
Ledamöterna tycker det är viktigt att kollektivtrafiken är ett billigare 
alternativ till egen bil, inte minst med tanke på miljön. Som det är i dag är det 
billigare att ta egen bil t.ex. Hammerdal- Östersund. 
 
Ledamöterna anser även att en större trafiktäthet och tillgänglighet i 
kommunens ytterområden är av stor vikt. Som det är idag går det i bästa fall 
en buss på morgonen och en buss på eftermiddagen och i de flesta fall i 
samband med skolskjutsarna in till tätorterna, t.ex. Norråker-Hoting. 
 
Ledamöterna anser också som tidigare nämnts att kollektivtrafiken ska var 
det mest miljövänliga och det mest naturliga resesättet när det gäller längre 
resor inom regionen, i trafikprogrammet tas frågan om utveckling av 
kollektivtrafiken upp där det skrivs att Länstrafiken skall arbeta för att 
behovet av särskild kollektivtrafik minskas, rådets uppfattning är att ska så 
ske måste de synpunkter som anges ovan tas i största beaktning. 
 
KPR har också tagit del av det svar teknik- och serviceförvaltningen har gett i 
frågan. 
 
 
eu./Roger Kristofersson ordf. Kommunala Pensionärsrådet i 
Strömsundskommun. 
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