
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum     
Kommunala pensionärsrådet   2018-10-10  Blad 1 (14) 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Almen kl. 09.00 -12.15 

Beslutande Roger Kristofersson (S) ordförande 
Göran Espmark(C), tjänstgörande ersättare §§ 28-36 
Christine Nilsson -Lif (PRO) 
Bertil Lind (PRO), tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (PRO)  
Inga-Britt Hedström (PRO), tjänstgörande ersättare 
Harald Eriksson (PRO), tjänstgörande ersättare 
Torsten Eriksson (PRO)   
Erik Nilsson (PRO) 
Gunvor Lindmark (SPF), tjänstgörande ersättare 
Pia Backman (SPF) 

Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
Anette Forslund Olsson, administratör 
Eva-Lisa Nilsson, ej tjänstgörande ersättare 
Jan-Ola Bergqvist, ej tjänstgörande ersättare 
Märit Johansson, (PRO) 
Aki Järvinen, socialchef § 34 
Gudrun Öjbrandt, verksamhetschef § 34 

Utses att justera Harald Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2018-10-17 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 26-36
Berit Nordkvist 

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

Justerare ......................................................................... 
Harald Eriksson
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§ 26 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Punkt 6 i kallelsen: rapport från regionala pensionärsrådet utgår. 
Under punkt 13, sent inkommet ärende har ärende: Socialstyrelsens kam-
panj ” balansera mera” inkommit. 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
_____ 
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§ 27 
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från sammanträde den 2 maj 2018 finns att hämta på 
kommunens hemsida under fliken kommun och politik/möten kallelser 
och protokoll/kommunala pensionärsrådet. 
  
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Föregående protokoll från sammanträde den 2 maj 2018 godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 28    
   
Rapport från kommunstyrelsen 
 
Göran Espmark, oppositionsråd lämnar aktuell information från kom-
munstyrelsen.  
 
• Frostvikens skola i Gäddede behålls och upprustas. 

 
• Bredband via Servanet i Backe, Hoting, Tåsjö och Norråker har blivit 

dyrare än tänkt. Det bidrag som beviljats till kommunen för Norråker-
området kommer kommunen att återbetala. Telia är också en aktör som 
erbjuder bredband. Telia har gått ut med information i Tåsjö, Rossön 
och Backe.  

 
• Veterinären i Strömsund har behov av större lokaler och har nu ansökt 

till kommunen om att köpa lämplig tomt för sin verksamhet intill häl-
socentralen i Strömsund.  

 
• I kommunen finns tjänsteman i beredskap (TIB) hela dygnet. Uppdra-

get är uppdelat på sex tjänstemän. Genom tidig kännedom om olika 
allvarliga händelser kan kommunen i ett tidigt skede få ut information 
till allmänheten och vidta åtgärder.  

 
• Antalet barn i kommunens förskolor har minskat med 30 - 40 barn. På 

grund av detta kommer Myrans förskola i Strömsund att läggas ned 
samt förskolan på Solgården i Hoting och en avdelning i Gäddede. 

 
• Ett medborgarförslag om att brinntid för gatlysen vid Orrnäs förlängs 

från 23:00 till kl. 01.00 fredags och lördagskvällar har inkommit från 
Urban Brynteson. Kommunen har nu beslutat att alla gatlysen i kom-
munen ska ha brinntid till kl. 01.00 varje fredag och lördag. 
 

• Ridskolan i Strömsund ansöker om bidrag för ökade hökostnader med 
anledning av det torra vädret i sommar. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott har föreslagit kommunstyrelsen att ridskolan får 110 00 kronor i 
bidrag. 

 
• Kommunens kostnader för underhåll av vatten och värme har ökat och 

därför kommer VA-taxan att öka, främst vid nyanslutning, men även 
förbrukningstaxan kommer att öka med 10 - 15 %. 
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Forts. § 28 
 

• Solgården i Hoting är i dåligt skick. En provisorisk lagning har gjorts   
    av taket till en kostnad av 300 000 kronor.  
 
• Kommunvalet den 9 september innebär fortsatt stabil regering i 

Strömsunds kommun. I kommunfullmäktige den 7 november är ny-
valda ledamöter med på sammanträdet. Ledamöter till kommunstyrel-
sen och nämnder väljs sedan den 12 december. Kommunala bolag gör 
byte först i maj 2019. 
 

• Göran Espmark kommer att delta i ett möte med trafikverket. Harald 
Eriksson (PRO) påtalar vikten av omkörningsförbud på viss vägsträcka 
i kommunen som varit olyckdrabbad. Bron i Rossön har nu fått en vit 
linje målad efter påstötning om åtgärder för trafik över bron. Trafikver-
ket lovade i början på sommaren att förstärka skyltning vid bron efter 
fyra veckor, inget har hänt. Göran E lovar att framföra dessa syn-
punkter till trafikverket. 

 
• Nytt fiskekort i kommunen, Vattudalskortet medger fiske i alla vatten 

mellan Täxan och Gärdnäs. Kortet kan köpas för ett dygn, tre dygn eller 
en vecka. 

 
 
Yttrande 
 
Ordförande Roger Kristofersson föreslår att pensionärsrådet tackar för in-
formationen och att kommunalråd Susanne Hansson inbjuds till pensio- 
närsrådets nästa sammanträde den 11 december för att lämna aktuell in-
formation från kommunstyrelsen.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen. 
 
Till pensionärsrådets nästa sammanträde den 11 december inbjuds kom-
munalråd Susanne Hansson för att lämna aktuell information från kom-
munstyrelsen. 
 
_____ 
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§ 29

Nödbelysning för äldre i samband med strömavbrott 

Harald Eriksson, ordförande i PRO i Strömsund aktualiserar behovet av 
nödbelysning för äldre vid strömavbrott, han vill få igång studiecirklar 
kring ämnet ” 72 timmar, hur klara oss vid en kris” t.ex. strömavbrott.  
Om du vaknar mitt i natten när strömmen är borta är det bäcksvart denna 
tid på året. Om du då måste kliva upp ur sängen t.ex. för ett toalettbesök 
är risken för fall och benbrott stor.  

Med enkla medel kan man förhindra olyckor och mänskligt lidande samt 
spara pengar för vården. En nödbelysning nära sängen skulle vara till stor 
hjälp.t. ex. en lampa i väggkontakten som tänds vid strömavbrott.  Öns-
kemålet är att kommunen ger alla pensionärer i kommunen sådan nödbe-
lysning, en fallförbyggande åtgärd till en billig kostnad. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet ger arbetsutskottet i uppdrag att utforma en skrivele som 
skickas till kommunstyrelsen tillsammans med dagens protokollsutdrag. 

_____ 
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§ 30

Sammanträdesdagar 2019      

Förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunala pensionärsrådet och 
dess arbetsutskott. 

Pensionärsråd Arbetsutskott 
13 februari 10 mars 
15 maj 28 augusti 
25 september 13 november 
11 december 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet beslutar att tillsvidare fastställa sammanträdesdagar 2019 
enligt förslag, skulle någon ändring göras så meddelas detta i god tid till 
alla ledamöter. 

_____ 
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§ 31

Pensionärsföreningarnas inlämning av uppgifter om valda 
ledamöter och ersättare för nästa mandatperiod 

Pensionärsföreningarna i kommunen utser vardera en ordinarie ledamot 
och en ersättare till kommunala pensionärsrådet för nästa mandatperiod 
2019 -2022. Uppgifter om valda ledamöter och deras ersättare lämnas till 
sekreterare enligt överlämnad mall så fort som möjligt när dessa är valda. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

_____ 
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§ 32

Pensionärsföreningarnas inlämning av uppgifter om avsä-
gelse av uppdrag  

Om någon avsäger sig sitt uppdrag som ledamot eller ersättare i kommu-
nala pensionärsrådet under pågående mandatperiod ska detta meddelas 
ordförande i den pensionärsföreningen. Pensionärsföreningen utser då ny 
ersättare/ledamot.  Uppgifternas lämnas enligt överlämnad mall till 
kommunala pensionärsrådets sekreterare. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen 

_____ 
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§ 33

Delgivningar 

1. Brev från grundaren av ” En bra plats” anhörigstöd på nätet med bifo-
gade foldrar ” En bra plats 2018”; Demenslotsen 2018

2. Brev från Plusvardag om halkskydd/ med bilagor bild på halkskydd

3. Tidningen här & nu SKPF nr 4 2018

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 34

Rapport från vård och socialförvaltningen 

• Välfärdsteknik
Det är viktigt att tänka på att tekniken är till för människan. Säkerhet 
och värdighet är viktiga nyckelord. Planering pågår för att införa 
nyckelfri hemtjänst. Det är ett tryggt och säkert system för den en-
skilde och kommer att innebära stor tidsbesparing för hemtjänstens 
personal, eftersom de slipper åka till hemtjänstlokalen för att hämta 
nycklar vid larm. Mobiltelefonen är redan idag ett arbetsredskap som 
används för många arbetsuppgifter som har säker inloggning med sä-
kerhetslås och egen inloggning. Tekniken fungerar även vid ström- 
avbrott. 

Strömsunds kommun har fått stimulansmedel för införandet av ny 
teknik, 10 % av medlen går till närvård Frostviken. En stor del av sti-
mulansmedlen kommer att användas för installation av wi-fi inom 
äldreomsorg.  En satsning kan också göras på annan teknisk utrust-
ning t.ex. GPS-larm och sensorteknik. GPS-larm finns som kan använ-
das vid utomhusvistelse och dessa ser ut som vanliga armbandsur. 

Kommunen deltar också i det EU- finansierade projektet VälTel i sam-
verkan mellan 14 kommuner, tre län/regioner, ett kommunförbund, 
universitet samt en mängd företag i Tröndelag i Norge, Jämtland och 
Västernorrland.  

I projektet testas arbetssätt och teknik i liten skala och utvärderas se-
dan. Bland annat testas digital delaktighet tillsammans med anhöriga 
och personal under några månader via applikationen (appen) Wivra. 
Genom applikationen kan information ges och tas emot mellan perso-
nal, anhöriga och särskilda boenden.  

Ny teknik kan också förbättra de boendes sömn. Nattillsyn genom 
sömn-monitorering kommer att testas och sedan utvärderas. Via en 
webbapplikation (app.) kan olika funktioner kollas. Det är ingen ka-
meraövervakning utan en liten sensor som läggs i sängen som t.ex. 
kan visa om vårdtagaren lämnat sängen. Den nya tekniken kan inne-
bära bättre sömn och ökad trygghet för de boende. De slipper bli 
störda av att någon öppnar dörren när de sover och kanske bli väckta 
av detta.  
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Forts. § 34 

• Välfärdsteknik
Introduktionsapplikationen Skills -Aid som är ett stöd för vikarier och 
ny personal har testats och varit mycket uppskattad av de som testat 
verktyget under sommaren.  Introduktion är ett ständigt aktuellt 
ämne. 

• Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät till alla som har hemtjänst 
eller bor i särskilt boende. Svarsfrekvensen är genomgående i riket 
cirka 50 % i särskilt boende och drygt 60 % i hemtjänst. Mer att läsa 
om resultaten finns i äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida. 

• Balansera Mera-kampanjen
Under Socialstyrelsens kampanjvecka, vecka 40 har olika balansaktivi-   

      teter genomförts tillsammans med de boende i kommunens särskilda 
boenden. Några exempel visades på foton under mötet.

• Stimulansmedel riktade till äldreomsorgen har använts för att stärka
bemanningen, medlen har använts till att anställa 10-11 personer. För-
valtningen har i dagsläget ca 650 medarbetare.

• Ekonomi
Förvaltingen har 13,5 miljoner i underskott. En stor del handlar om
underskott inom individ och familjeomsorg (IFO). Ökade kostnader
för försörjningsstöd och för placeringar av barn i familjehem utanför
kommunen är de största posterna.

Kommunen jobbar tillsammans med Arbetsförmedlingen och den
fackliga organisationen Kommunal på att behovet av försörjningsstöd
ska minska genom att hjälpa människor ut i arbete genom extratjäns-
ter och olika projekt. Stora insatser görs också av privata företag.  Det
senaste året har 80 personer kommit ut i olika arbetsmarknadsåtgär-
der med Strömsunds kommun som arbetsgivare. Detta har minskat
behovet av försörjningsstöd och på så vis förhindrat förvaltingens un-
derskott att bli ännu större.

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen. 

_____ 
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§ 35

Socialstyrelsens kampanj ”balansera mera” 

Fallolyckor kostar samhället miljarder kronor varje år, men värst är kost-
naden i liv och mänskligt lidande både fysiskt och psykiskt. Många fall-
olyckor kan förhindras. Socialstyrelsen vill genom höstens kampanjvecka 
” balansera mera” informera om förebyggande åtgärder för att förhindra 
fallolyckor hos genom filmer broschyrer och almanackor. Mer om kam-
panjen och material att lada ned eller fritt beställa finns på socialstyrelsens 
hemsida www.socialstyrelsen.se/balanseramera  
På dagens sammanträde visade kommunala pensionärsrådets sekreterare 
kampanjens filmer om förbyggande åtgärder och om hur man tar sig upp 
om man faller. Sammanträdets ledamöter fick också kampanjens broschyr 
och almanacka som innehåller tips och råd för att förebygga fallolyckor. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen. 

_____ 

http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera
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§ 36

Övriga frågor 

• Alla äldre i Sveriges land borde göra uppror mot det digitala samhället.
Hur ska de göra som inte vill eller kan ta del av det digitala samhället?
Det digitala samhället har stora fördelar, men innebär också ett utanför-
skap för många äldre. Det talas om integration i andra sammanhang,
men hur gör vi för att de som inte känner sig bekväma det digitala
samhället ska slippa känna utanförskap.

• Skulle pensionärsorganisationer kunna ansöka om pengar för inköp av
halkskydd till pensionärer ur kommunens stiftelser? Om det vore möj-
ligt, hur skulle man då praktisk hitta halkskydd som passar alla?

• Ett annat sätt att förebygga fall vid halka som är nog så viktigt är att
sanda där det är halkigt. Ibland kan det vara brist på sand på kommu-
nens utlämningsställen, något som påtalas i dagens sammanträde. Gö-
ran Espmark lovar att ta upp detta med ansvariga tjänstemän.

_____ 
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