
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum     
Kommunala pensionärsrådet   2019-05-15  Blad 1 (13) 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Björken kl. 09.00 -12.00 

Beslutande Rebecca Sjöstedt (S), ordförande 
Göran Espmark (C), tjänstgörande ersättare §§ 1-4 
Deanne Edin (S) 
Bertil Lind (PRO) 
Inga-Britt Hedström (PRO) 
Jan Hansson (PRO) 
Bernth Nygren (PRO)  
Maj-Britt Häggkvist (PRO) 
Torsten Eriksson (PRO)  
Gunvor Lindmark (SPF) 
Jan-Ola Bergqvist (SPF) 

Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
Roger Kristofersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Yvonne Stenevad (PRO), ej tjänstgörande ersättare 
Per Åke Bölander (PRO), ej tjänstgörande ersättare 
Harald Eriksson (PRO), ej tjänstgörande ersättare 
Inga-Britt Nilsson (SPF), ej tjänstgörande ersättare 
Gudrun Öjbrandt, tillförordnad socialchef § 8 Pia 
Backman (SPF) §§ 8-11 

Utses att justera Bernth Nygren 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2019-05-23 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 1-11
Berit Nordkvist 

Ordförande ......................................................................... 
Rebecca Sjöstedt 

Justerare ......................................................................... 
Bernth Nygren
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Justering (sign) 

§ 1

 Godkännande av föredragningslista 

 Punkt 7 tas före fikat punkt 5-6 efter fikat 

 Föredragningslistan godkänns. 

_____ 
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Justering (sign) 

§ 2

Val av justerare 

Bernt Nygren (PRO) utses att justera protokoll 

_______ 
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Justering (sign) 

§ 3

 Den nya mandatperiodens ledamöter presenterar sig för 
 varandra 

 Den nya mandaperioden har ny ordförande och flera nya ledamöter. 
 Gamla och nya ledamöter presenterar sig för varandra. 

 Bilaga/ ledamöter under mandatperioden 2019-2022 

 _____ 
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Justering (sign) 
 

 § 4  
 
 Rapport från kommunstyrelsen 
 
 Göran Espmark (C) lämnar aktuell information från kommunstyrelsen 
 

•   Utgifterna i kommunens budget överskrider inkomsterna. 70 % är  
    personalkostnader. Verksamheterna behöver nu i första hand satsa 
    på lagstyrd verksamhet.  

 
• Ny kostnadsutjämning för kommuner och landsting kommande år kan ge           

vår kommun 5-10 miljoner koronor plus/år.  
                                                

•   Wilhelmina mineral vill öppna gruvan i Stekenjokk.  
    För att inte störa renskötseln ska malm endast brytas vintertid.   

                                               Kommunstyrelsen ser positivt på detta. Kommunen anser att påverkan  
                                               på rennäringen är av begränsad omfattning. 

 
• RSMH som har verksamhet i Backe vill utöka verksamheten till  

Strömsund. Ansökan om bidrag avslås eftersom vård och socialförvalt-        
ningen bedriver motsvarande verksamhet. 
 

• Solgården i Hoting innebär en onödig kostnad för kommunen och ska efter 
     viss reparation annonseras ut till försäljning. 
 
• Försäljning av Strömsunds camping är på förslag, en utredning ska göras. 

 
• Bygdemedel kan sökas av föreningar inom tre områden i kommunen    
     Ström, Tåsjö/Fjällsjö och Frostviken. Hammerdal har idag inte möjlighet     

att söka bygdemedel. Ett politiskt förslag finns nu på bordet att de tre             
områdena ska dela med sig till Hammerdal. 

 
• Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska ansöka om ett   
    biståndsanpassat statligt bidrag för Rossöcenter. Förslaget avslogs i           
 kommunfullmäktige.  
 
• En renovering ska göras under året av fyra lägenheter Rossö center. 
 
• Folkomröstning om höghus i Tingshusparken har avslagits. 
 
• I Frostviken har skolan fått nytt tak och ny ventilation installeras nu. Den 
     sedan länge pågående renoveringen av Forsgården är i stort sett klar. 
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Justering (sign) 
 

Forts. § 4 
 
• I Hammerdal sker en ombyggnad av skolan, skolan ska också inrymma 
     bibliotek. 
 
• I Backe ska skolan renoveras. 

 
• I Hoting renoveras skolans matsal och badet. 

 
• Äldreboendet Brismarksgården i Hoting kommer att få en utökning av    

                                               personalutrymmen. 
 

• I Strömsund görs ommålning av gröna skolan, samt ombyggnad av    
     Strömbacka hemtjänstlokaler. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen 
       

    _____ 
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Justering (sign) 

§ 5

 Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådets 
 arbetsutskott. 

  Ordinarie  Ersättare 
 Jan–Ola Bergqvist (SPF)   Inga-Britt Nilsson (SPF) 
  Torsten Eriksson (PRO)                Gunvor Lindmark (SPF) 
  Bernth Nygren (PRO)             Harald Eriksson (PRO) 

_____ 
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  § 6 
 
  Sammanträdesdatum för kommande pensionärsråd och    

                                    arbetsutskott. 
 
  Pensionärsråd  Arbetsutskott 
  13 november                     28 augusti                                  
  11 december                      25 september ändrad till 26 september       
  
  Eftersom arbetsutskottets sammanträde 25 september kolliderar med   
  socialnämndens sammanträde beslutar ordförande att arbetsutskottets   
  sammanträde i september byter dag till den 26 september. 
 

     _____ 
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Justering (sign) 

§ 7

Rapport från regionala pensionärsrådet 

Bernth Nygren tipsar om information på vårdguiden 1177 där du bl.a. kan 
läsa om vårdgaranti som anger hur länge du som längst ska behöva vänta för 
att få kontakt med vården och få den vård du behöver. Du kan lätt logga in 
på vårdguiden 1177 med bank-id eller med lösenord och sms. När du loggat 
in kan du t.ex. läsa din journal, beställa prover, förnya recept Ett tips är att i 
din mobil ladda ned en app. för vårdguiden 1177. Under dagens möte fram-
kommer önskemål från pensionärsrådet att sjukbesök på Östersunds sjukhus 
samordnas av sjukhuset, istället för att en person har flera besök olika dagar. 
Det vore en vinst för regionen. Ett gemensamt bokningssystem för sjukhusets 
avdelningar vore önskvärt. 

Bernt tipsar också om den avgiftsfria FoU-dagen den 28 maj med tema väl-
färdsteknik för den som är intresserad (sista anmälningsdag 17 maj) 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

   _____ 
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 § 8 
 

 Aktuellt från vård och socialförvaltningen 
 

Gudrun Öjbrandt tf. förvaltningschef berättar och visar bilder över 
förvaltningens organisation, fördelningen av förvaltningens budget för 
olika verksamheter, och den utveckling bland annat med hjälp av ny teknik 
som pågår inom äldreomsorgen. Enkät om vad de äldre tycker om hem-
tjänsten visar att de sammantaget är mycket nöjda.  Jämförelser mellan 
Strömsund och andra liknande kommuner visar att vi har en lägre kostnad 
för särskilt boende jämfört med andra kommuner men en högre kostnad för 
hemtjänst.   

                                         
Befolkningsprognos för Strömsunds kommun visar att antalet 80 + år mel-
lan åren 2016-2019 har varit på en jämn nivå, men kommer att öka drastiskt 
från år 2020. I Strömsunds kommun är 20 % av befolkningen 65-79 år, 8 % 
är 80 år och äldre. Behovet av äldreomsorg kommer därför att öka. Vi bor 
utspritt med långa avstånd vilket gör det svårt att rationalisera och effekti-
visera.                                                                                                                                                                                           

                                                                              
Hemtjänsten är under utveckling. I Strömsund finns tre hemtjänstgrupper-
grupper som samlokaliseras på Strömbacka. Måltidsservice (tidigare mat-
distribution) har i samarbete med kostenheten säkrat sina rutiner. Hem-
tjänstens planering har nu IT system som stöd.  Medarbetare får sin plane-
ring i mobilen. Digital signering av läkemedelslistor är nästa steg. Digital 
nyckelhantering s.k. nyckelfri hemtjänst ger säkrare nyckelhantering och är 
dessutom tidsbesparande 
 

                                        Den som vill veta mer kan se mer i bifogad bilaga samt gå in på hemsidan  
www.kolada.se  

  
 bilaga/ KPR info 190515 
 
 
 Kommunala pensionärsrådets beslut 

 
 Pensionärsrådet tackar för informationen 
 
 _____ 
 
                                       
 
 
 

http://www.kolada.se/
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Justering (sign) 
 

 § 9 
 
Delgivningar 
 

 Inga delgivningar denna gång. 
 

 _____ 
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Justering (sign) 

§ 10

Sent inkomna ärenden 

Inga sent inkomna ärenden denna gång. 

_____ 
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Justering (sign) 

§ 11

Övriga frågor 

• Ordförande ber pensionärsrådets medlemmar besvara dessa frågor
skriftligt. Vad vill ni i pensionärsrådet driva? Vilka frågor är viktiga för
dig? Frågorna tas med till pensionärsrådets nästa sammanträde.

• Säkerhet inför ett långvarigt elavbrott. Bjud in kommunens säkerhets-
samordnare till pensionärsrådets nästa sammanträde.

_____ 
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Ledamöter
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Mejl till politiker
Om du vill kontakta kommunstyrelsens (KS) och socialnämndens (SN) politiker via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla 
mellanslag med en punkt.

Kommunstyrelsens och socialnämndens ledamöter
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Rebecca Sjöstedt (S), KS Strömsund 073-826 76 18

Nils-Bengt Nilsson (C), KS Backe 070-291 28 01

Deanne Edin (S), SN Hammerdal 070-579 38 11

Roger Kristofersson (S), ersättare Strömsund 070-231 86 30

Göran Espmark (C), ersätttare Äspnäs 070-662 17 12

Jan-Gunnar Eliasson(C), ersättare Hallviken 070-299 25 05

PRO Hoting/Tåsjö
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Christine Nilsson-Lif Kyrktåsjö 070-347 07 66 

Eva-Lisa Nilsson Mon, Hoting 070-353 47 38

PRO Norråker
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Bertil Lindh Norråker 070-365 13 46 
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Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Siv Larsson Norråker 0671-301 51 

PRO Fjällsjö
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Inga-Britt Hedström Backe 070-205 54 30 

Yvonne Stenevad Vängel 070-217 73 17

PRO Bodum
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Jan Hansson Rossön 070-272 90 20 

Per Åke Bölander Rossön 070-582 33 80

PRO Strömsund
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Bernth Nygren Strömsund 070-322 42 32 

Harald Eriksson Strömsund 070-326 75 11

PRO Havsnäs
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Maj-Britt Häggkvist Långåsen 073-043 93 90 

Gun Sundkvist Havsnäs 070- 69 36 411 

PRO Hammerdal
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Torsten Eriksson Hammerdal 070-653 66 44 
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Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Stig Wahlberg Böle 070-626 90 12

PRO Frostviken
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Märit Johansson Gäddede 073-821 43 46 

Marianne Winther Gäddede 070-318 65 57

SPF Utrikes Hammerdal
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Marianne Eriksson Solberg 070-398 45 83 

Gunvor Lindmark Solberg 070-801 77 23

SPF Vattudalen
Ledamot/ersättare Hemort Telefon

Jan-Ola Bergkvist Strömsund 070-663 31 64 

Inga-Britt Nilsson Strömsund 073-067 54 91

Relaterad information

Sammanträdesdagar

Protokoll

Fakta
Kommunala pensionärsrådet har 13 ledamöter och 13 ersättare.

https://www.stromsund.se/2379.html
https://www.stromsund.se/646.html
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Ordförande
Rebecca Sjöstedt (S)
 
Vice ordförande 
Nils-Bengt Nilsson (C) 
 
Sekreterare
Berit Nordkvist
0670-163 12
070-29 57 288
 

Kontakta oss 
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Vård- och socialförvaltningen 

Biståndsenhet
1%

IFO
13%

Stöd & service
16%

Äldreomsorg
50%

Hemsjukvård
9%

AME
2%

Fördelning budget

Nämnd, ledn, adm Biståndsenhet IFO Stöd & service Äldreomsorg Hemsjukvård AME
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Äldreomsorgens kostnader
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Uppräkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mnkr 149,0 153,2 157,5 161,9 166,4 171,1 175,9 180,8

2,80% 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1
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Vård- och socialförvaltningen 

Äldreomsorg 600 vårdtagare, 170 mnkr (-2)

• Särskilda boenden

• Hemtjänst inkl trygghetsboenden

Hemsjukvård 500-600 pat, 31 mnkr

• Hemsjukvård (sjuksköterskor, distriktssköterskor)

• Kommunrehab (arbetsterapeuter, fysioterapeuter)

Biståndsenheten

• Utreder och tar beslut om insatser främst till äldre och funktionsnedsatta

• Hemtjänst i alla former, trygghetslarm, måltidsservice, städ osv

• Anhörigstöd, avlastning, korttidsplats

• Särskilt boende
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65+ med

hemtjänst i ordbo

el särbo, andel

65-79 år m

hemtjänst, andel

80+ år m

hemtjänst, andel

65-79 år m särsk
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80+ år m särsk

boende, andel

Strömsund 14,0 3,6 23,6 1,4 14,9

Jämförbara kommuner 15 3,8 28,1 1,3 13,1

Genomsnitt för länet 14 3,7 26,6 1,3 14,6

Genomsnitt för riket 12 3 23 1,1 12,5
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Andel 65-79 år %

Strömsund
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Andel + 80 år %

Strömsund
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Kostnad för hemtjänst jämfört med övriga kommuner
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Kostnad för särskilt boende jämfört med övriga kommuner
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Vi bor utspritt, glest och länge…
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Hemtjänstenheter

Trygghetsboenden

Särskilda boenden
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Vad tycker de äldre om hemtjänsten?
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Vad tycker de äldre i särskilt boende?
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Kompetensförsörjning 

på nya sätt?

Service och omvårdnad

Stödprocesser

Kärnverksamhet

Språkkunskaper

Dokumentation

Anhörigstöd
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Äldreomsorgen arbetar långsiktigt 

med kvalitet

• Omvandlat särskilda boenden till trygghetsboenden

• Minskat antal säboplatser – men korta väntetider till särskilt 

boende, ca 1-2 månader

• Jobbat för likvärdiga personalresurser

• Stort åtagande med elever, studerande, praktikanter, 

extratjänster

• Digitalisering och välfärdsteknik behöver införas

• Stabil uppkoppling förutsättning

• Sensorteknik testas
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Hemtjänstens utveckling

• Samlad hemtjänst i Strömsunds tätort 

– Tre enheter samlokaliseras på Strömbacka

• Förbättrad ”måltidsservice”

– Samarbete med kostenheten, säkrat rutiner

• Planering av hemtjänst

– IT-system som stöd i planering

– Medarbetare får sin planering i mobilen

– Digital signering av medicinlistor nästa steg

• Digital nyckelhantering, sk. ”nyckelfri hemtjänst”

– Tidsbesparande, säkrare nyckelhantering
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Kommunal hälso- och sjukvård

- hemsjukvård

• Hög kompetens i kommunen att klara avancerad vård i 

hemmet

• Samarbetet med region Jämtland Härjedalen är 

omfattande

• Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården

• Nära vård – dialog med regionens hälso- och sjukvård

• Svårt att rekrytera, få/inga sökande

• Ökad rörlighet bland distriktssköterskor/sjuksköterskor

– Några provar annat arbete, några slutar, några 

nyrekryteringar
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Omvärldsspaning
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Personal- och kompetensförsörjningen

• Konkurrens om personal – alla kategorier

• Lågt intresse för vårdyrken bland unga

• Behov av nytänk i rekrytering, leta internt, klä på med 

kompetens

Pensionsavgångar 2015 - 2025
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Framtiden?

• Tänka utanför boxen

• Nya problem kräver nya  lösningar

• Infrastruktur som stödjer digitalisering

• Samarbete, kreativitet, avtal?
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