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  2018-12-11  Blad 1 (12) 
 

 
Plats och tid  Kommunhuset, sammanträdesrum Almen kl. 09.00 -12.00 
 
Beslutande  Roger Kristofersson (S) ordförande 
  Göran Espmark (C), tjänstgörande ersättare 
  Deanne Edin (S) 
  Christine Nilsson -Lif (PRO) 
  Bertil Lind (PRO), tjänstgörande ersättare 
  Jan Hansson (PRO)  
  Bernth Nygren (PRO) 
  Maj-Britt Häggkvist (PRO) 
  Torsten Eriksson (PRO)   
  Gunvor Lindmark(SPF), tjänstgörande ersättare §§ 40-46  

Pia Backman (SPF) 
 

 
      
 
Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
  Jan-Ola Bergqvist, ej tjänstgörande ersättare 
  Aki Järvinen, socialchef § 40 
  Mikael Ehrs, drifts och underhållsplanerare TSF § 43 
 
   
 
 

 
 

 
   
Utses att justera Bernth Nygren 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2018-12 -20 
    
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 37 -46 
  Berit Nordkvist 

 
 Ordförande ......................................................................... 
  Roger Kristofersson 
 
 Justerare ......................................................................... 
   Bernth Nygren
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Justering (sign) 
 

 § 37 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 38 
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll finns att hämta på kommunens hemsida. (Under fli-
ken kommun och politik/möten kallelser och protokoll/ kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Föregående protokoll den 10 oktober 2018 godkänns och läggs inte till 
handlingarna. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 39 
 
Vad som hänt under året i kommunala pensionärsrådet 
 
Pensionärsrådets sekreterare ger en kort sammanfattning om händelser 
under året./bilaga verksamhetsberättelse 2018 
  

   _____ 
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Justering (sign) 
 

§ 40 
 
Aktuellt från vård och socialförvaltningen 
 
Bemanning i äldreomsorgen är rubriken på SPF:s skrivelse som inkom till 
kommunen den 15 november. SPF påpekar att personalen i äldreomsor-
gen är nyckeln till ett tryggt liv. Man ställer i skrivelsen frågan om kom-
munen kommer att säkerställa bemanningen i äldreomsorgen även om de 
statliga stimulansmedlen inte längre finns att tillgå?  
 
Socialchef Aki Järvinen ger en kort redogörelse över de kostnader som 
vård och socialförvaltningen har.  En stor kostnad är placeringar av barn 
en annan utgift är utgifter för personlig assistans, som när inte längre för-
säkringskassan står för detta, istället blir en kostnad för kommunen. 
 
Försörjningsstöd är en annan kostnad. Kommunens inrättande av 80 ex-
tratjänster har fått till följd att behovet av försörjningsstöd minskat. Ett 
stort antal extratjänster finns i våra verksamheter, de ersätter inte vårdper-
sonal, men kan ge det lilla extra och skapa guldkant i tillvaron för våra 
äldre. Kommunens budget påverkas inte av extratjänsterna eftersom dessa 
betalas via statliga bidrag. 
 
Förvaltningen gör allt för att effektivisera, men har inga tankar på att dra 
ned på verksamheten. 
 
I Frostviken har man beslutat minska antalet platser i äldreboende ef-
tersom man inte längre har behov av samma antal platser. Närvård Frost-
viken är ett eget verksamhetsområde med egen budget. Ett alternativ vore 
att Vård och socialförvaltningen hyr korttidsplatser av Närvård Frostvi-
ken, eftersom Strömsunds invånare har behov av fler korttidsplatser. 
 
Det största problemet för förvaltningen framöver är vikariebristen, den 
börjar bli kännbar. Förvaltningen rekryterar sina fast anställda via vika-
riepoolen.  Nu har dessvärre antalet vikarier minskat. För att klara be-
manningen över sommarmånaderna har man idag tre semesterperioder. 
Vår kommun har stora avstånd och många äldre som bor utspridda i gles-
bygden. När dessa behöver hemtjänst innebär det en stor kostnad för 
kommunen. Det bästa vore fler centralt placerade trygghetsboenden  
 
Kommunala Pensionärsrådets beslut 
 
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen 
 _______ 
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§ 41 
   
Rapport från kommunstyrelsen 
 
Göran Espmark, oppositionsråd lämnar aktuell information från kom-
munstyrelsen.  
 
• Kommunens resultat 2018 befaras bli negativt c:a -20 mkr. Detta bero-

ende på höga kostnader för skola och vård/omsorg samt lägre inkoms-
ter än förväntat från kommunalskatt och statliga bidrag. Större bespa-
ringar planeras. 
 

• Kommunen ska beställa en ekonomirapport från SKL som visar hur 
kommunen använder sina pengar och var vi kan spara. 
 

• Lönekartläggning angående jämnställdhet mellan män och kvinnor vi-
sar att kvinnorna nu har bättre betalt än männen. 

 
• Låg- och mellanstadiets lokaler i skolan Backe har drabbats av mögel, 

en dyr åtgärd att sanera. Kommunen överväger att riva drabbade delar 
av huset och istället satsa på att använda högstadieskolans lokaler. 

 
• En ny översiktsplan för vindkraft håller på att tas fram. Detta för att 

hänga med den utveckling (t.ex. tornhöjd) som kontinuerligt sker i 
branschen. 

  
• Kommunen har alltid en entjänstemän i beredskap (TIB) för kontakt 

med myndigheter gällande akuta händelser. Sex kommunala tjänste-
män har beredskap en vecka var. 

 
• Taxan för vatten och avlopp kommer att höjas p.g.a. de stora investe-

ringsbehov vi står inför. 
 

• Nystartad mobilmast i Jormvattnet kommer att medföra en betydligt 
förbättrad mottagning för mobiltelefon och mobilt internet. 

 
• En stor del av hushållen i Frostviken har nu internet via fiber. Inne i 

Gäddede är Telia distributör, i ytterområdena är det ServaNet 
 

• Kommunens färdtjänst gäller generellt inom kommunen och i vissa lä-
gen även en bit utanför kommungränsen, sedan är det riksfärdtjänst 
som gäller. Kommunen gör en uppföljning av gällande regler. 
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Forts. § 41 
 

• Ny veterinärstation ska byggas intill HC i Strömsund, men först måste 
marken saneras från skrot 

 
• I Ulriksfors planeras småhusbyggande på strandnära tomter. 

 
• Miljö- och byggnämnden har avslagit planerat byggande av höghus i Tings-

husparken, bygget får bli någon annanstans 
 

• Byggande av hyreshus i Hammerdal går ut på en ny upphandlingsrunda. 
 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 42 
 
Rapport från regionala pensionärsrådet 
 
Bernth Nygren (PRO) informerar om blåljusmyndighetens tillträde till bo-
ende vid fastigheter med kodlås. Läkarnas jour och beredskap kommer att 
vara kvar i nuvarande form Ambulanstillgängligheten i Strömsunds 
kommun redovisas vid ett senare möte. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen 
 
_____ 
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§ 43 
 
Belysning vid övergångsställen och trottoarer  
 
Pensionärsrådet har uppmärksammat trafikfaran i Strömsund med dåligt 
upplysta övergångsställen och trafikljus som bländar. Drifts och under-
hållsplanerare Mikael Ehrs från teknik och serviceförvaltningen(TSF) har 
därför bjudits till pensionärsrådet för att ha en dialog om trafikfaran vid 
övergångsställen och trottoarer.  
 
Ett antal tillbud har varit nära vid övergångsstället vid Simonssons. Oav-
sett från vilket håll du kommer är det svårt att se de som kommer gående 
från parkeringen. En annan trafikfara är trottoaren vid avfarten mot Höks-
tigen där cyklister kommer farande i hög fart och sikten från Hökstigen är 
dålig. Pensionärrådet anser att sikten skulle förbättras om träd intill vägen 
kunde tas bort, alternativt att en spegel sätt upp. En belysning vid avtags-
väg mot Fyrås (mitt emot Fyrås Trä) efterfrågas också då avfarten är 
mycket svår att se.  
 
Driftsansvarig kommer att ha en dialog med trafikverket i februari och 
kommer då att ta upp frågor som lyfts i detta sammanträde 
 
Belysning på parkeringen mitt emot Simonssons kommer TSF att ta itu 
med till sommaren.  
 
En cykel och gångväg mellan Strömsund och Ulriksfors kommer att på-
börjas år 2020 av trafikverket, cykel och gångväg mot Tulingås är också 
inplanerad längre fram. 
 
Parkeringsförbudet på Storgatan mellan 7-9 fungerar inte, vilket försvårar 
snöröjningen.  Kommunen har försökt be polisen om hjälp att sätta ut bö-
ter men utan resultat. 
 
Byte av belysning genom Rossöns ytterområden kommer att göras till 
sommaren  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen 
 
_____ 
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§ 44 
 

Händelser i kommunala pensionärsrådet mandatperioden 
2015-2018 
 
Pensionärsrådets sekreterare redovisar pensionärsrådets engagemang i 
olika samhällsfrågor under mandatperioden 2015-2018. / bilaga  
 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 45 
 
Delgivningar 
 
1. SKPF Tidning Här & nu nr 5  
2. Förfråga från Jämtland tidning om utskickad enkät om boende för 

äldre och redovisning av denna 
3. Skrivelse till kommunstyrelsen om nödbelysning för äldre 
4. Skrivelse från SPF Vattudalen om bemanning i äldreomsorgen som 

lämnats vidare till kommunstyrelsen  
5. Balans och styrketräningsprogram/ Kampanjen balansera mera 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 
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Justering (sign) 

§ 46

Övriga frågor 

Ledamöter i pensionärsrådet under mandatperiod 2015-2018  som inte 
kommer att fortsätta nästa mandatperiod avtackas i pensionärsrådets 
sammanträde den 13 februari 2019. 

_____ 



 

                 
                   KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
                               Verksamhetsberättelse 2018 

  

 
 Bilaga  § 39 KPR 2018-12-11 

 
 

 
                     Pensionärsrådet har haft fyra sammanträden under året 2018 och fyra sammanträden i 

arbetsutskottet. 
 
 Pensionärsrådets kallelser och protokoll finns att läsa på kommunens hemsida via                       

denna länk http://www.stromsund.se/16843.html. Kallelser och protokoll skickas ut till 
pensionärsrådets ledamöter och ersättare, till kommunens pensionärsföreningar, samt                  
till tjänstemän, politiker och revisorer i kommunen och till media skickas länk till                   
kallelser och protokoll. 

 
Stående punkter har varit: 
aktuell information från kommunstyrelsens politiker, aktuell information från vård och 
socialförvaltningens förvaltningschef, samt rapport från regionens pensionärsråd. 
 
Utöver detta har politiker och tjänstemän inbjudits att informera och svara på 
pensionärsrådets frågor inom olika ämnesområden. Pensionärsrådet har även skickat 
skrivelser till kommunstyrelse och trafikverket. 
 
Mer om detta under nedanstående punkter.  
 
Kommunala pensionärsrådets protokoll                   Paragraf 
 
1. Susanne Göransson FoU Jämt berättar om regionövergripande                     § 3 
     analysarbete avseende fallolyckor bland personer 65 år och äldre  
     i Jämtlands län.  
 
2. Rapport angående inskickad skrivelse till kommunstyrelsen om broddar      § 5 
 
3. Rapport angående inskickad skrivelse till kommunstyrelsen om                               § 6                

trafiksituationen i Rossön   
 
4. Rapport om skrivelse angående utbildning av fotvårdare på orten       § 7 
 
5. Kommande intervju från medlemstidningen för PRO I Jämtlands län                  § 10 
     Svar § 22 redovisning av intervju 
 
6. Aktuellt våren 2018 med Säker Senior                       § 11 
 
7. Avsägelser av uppdrag samt nya ersättare                                                                     § 17      
 
8. Våld i nära relationer – ett folkhälsoproblem Gudrun Öjbrandt/                               § 19               

biträdande socialchef informerar om detta. 
 
9. Diskussion om följdverkningar i Strömsunds kommun av förändrade                     § 23                     

http://www.stromsund.se/16843.html
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 Bilaga  § 39 KPR 2018-12-11 

 

Forts.   
9.                                                                                                                                                  § 23 

läkartider. Arbetsutskottet får i uppdrag att upprätta en skrivelse till kommun-                
styrelsen om vikten av fast läkarbemanning och fast läkarjour. 

 
 

10. Utskick av kallelser och protokoll från kommunala pensionärsrådet                          § 24 
 kommer framöver endast att skicka ut via mejl till de som har detta.  
     Övriga får utskick via post. Om någon vill ha utskick både ock, går det   
     naturligtvis bra. 
 

11. Delgivningar               § 25                                                                                                      
• Inbjudningar till föreläsningar Strömsund 30 maj Dagny Carlsson 106 år. 
• Utbildningsdag i Umeå 23 maj om förvärvad hjärnskada                
• Information om möjligheter att söka bidrag från socialnämndens 

                         stiftelser senast 31 aug 2018.  
• Nationellt kompetenscentrum informerar om arvsfondens nya satsning                                 

på äldre med funktionshinder 100 nya projekt fram till år 2021. 
 

12. Nödbelysning för äldre i samband med strömavbrott. Pensionärsrådet 
    ger arbetsutskottet i uppdrag att utforma en skrivelse som skickas till kommun-   § 29    
    styrelsen. 
 

13.  Pensionärsföreningarnas inlämning om valda ledamöter och ersättare för              § 32                    
     nästa mandatperiod bilaga/ blankett för valda ledamöter och ersättare. 

14. Pensionärsföreningarnas inlämning om uppgifter om avsägelse av uppdrag           § 34                           
/ bilaga blankett för avsägelse.                                                            

15. Socialstyrelsens kampanj ” balansera mera” kampanjmaterial kan                            § 35    
       laddas ned eller beställas fritt från socialstyrelsen hemsida    
       www.socialstyrelsen.se/balanser mera 

 
16. Delgivningar                                                                                                                         § 36                                     

• Äldre i det digitala samhället/hur gör vi för att de som inte känner sig                                  
• bekväma ska slippa känna utanförskap. Viktigt sanda när det är halkigt.                               

Brist på sand i kommunens utlämningsställen påtalas i dagens sammanträde.       
Ansvariga tjänstemän kommer att kontaktas  

 
17. Belysning vid övergångsställen och trottoarer. Dåligt upplysta övergång                § 43                        

ställen trafikfara. Driftsansvarig kommer att ha en dialog med trafikverket i                         
februari 
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 Bilaga  § 39 KPR 2018-12-11 

 
 
 
 

Inbjudningar till föreläsningar/konferenser/ folkhälsoaktiviteter 
 
1.  Tillgänglighets och kulturfestival lördag 5 maj 

 
2. Dagny Carlsson 106 samtalar med Anett Karlsson från anhörigas                            § 25                        

riksförbund om hur det är att vårda en närstående när man är 90 år                                             
30 maj allaktivitetshuset. 

 
3. Utbildningsdag i Umeå om förvärvad hjärnskada§ 25 

 
4. Nationell kampanj ” balansera mera”                                                                             § 35 

 
 

Kommunala pensionärsrådets skrivelser/ utgående och inkomna 
 

1. Vikten av fast läkarbemanning och fast läkarjour. Skrivelse          Dnr 2018.2 - KPR                                          
skickad den 23 maj till kommunstyrelsen fast läkarjour                                               

2. Förändrade läkartider svar på pensionärsrådets skrivelse den        Dnr. 2018.2 - KPR 
        23 maj från kommunstyrelsens ordförande den 18 juni 2018    
        
3. På begäran skickas skrivelse och svar på denna till Malin                  D.nr 2018.2 -KPR 
       Moberg Mittmedia 

 
      



HÄNDELSER I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Mandatperioden 2015-2018 

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  2018-12-11 
 

bilaga § 44



VAD HAR HÄNT I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET                
Mandatperioden 2015-2018 

 

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2015-2018 

 

En sammanställning med hänvisning till protokollsparagrafer. Protokollen finns på 
kommunens hemsida www.stromsund.se kommun och politik/Möten, kallelser och 
protokoll/ kommunala pensionärsrådet. Den som vill är också välkommen att ta 
kontakt pensionärsrådet sekreterare för att läsa protokoll och ta del av bilagor 

 

     2015                               Paragraf 

1. Kort information om Strömsunds hyresbostäder samt nuvarande            § 8 
bostadssituation och planering av kommande bostäder i kommunen         

2. Önskemål om skrivelse till kommunstyrelsen om arvode för ledamöter             § 9               
i pensionärsrådet som representerar de olika pensionärsorganisationerna                                                                                                                                          

     

3. Pensionärsrådet reagerar med bestörtning på information om Region                 § 9                      
Jämtland Härjedalens förslag att öka läkarnas inställelsetid.  En protest-                  
skrivelse skickas                                                                                                                                      

4. Delgivning Nya färdtjänsttaxor från 1 januari 2015                                                 §10 

 
5. Information om studiebesök i Östersund tillsammans med vårdcolleges  § 15, § 41 

elever och lärare.                                                                                                                                                       
 

5 Pensionärsrådet anser att anhörigfrågor är ett angeläget ämne. Beslut att         § 20 
     kalla representant från anhörigföreningen i Östersund till nästa samman-                  

träde den 3 september                                                                                                            
                                                                            

6. Bostadsfrågor ur ett äldreperspektiv-hur ser rådet på boendesituationen i       § 25                
Strömsunds kommun? Ali Quadiri utredare hyresgästföreningen Norrland                                                                                                 
berättar om föreningens mål att verka för en rimligare bostadssituation och                                   
ser pensionärsorganisationer som en opinionsbildande faktor.   
                                                                                         

7. Diskussion ang. remiss från region Jämtland om kollektivtrafiken                     § 28 
 

8. Omhändertagande av avlidna. Kylrum som inte är kvar vid äldreboendet       § 30 
     i Backe. Vad är anledningen till detta?                                                                                          

Svar…….. 
         

9. Vilken funktion kommer banken att ha i framtiden vid kontakt med?               § 30 
 kunder. Lars-Erik Olsén Handelsbanken och  Lena Wesse´´n Swedbank                       
informerar om handelsbankens och Swedbanks kontanthantering i                   § 36 
Strömsunds kommun 
 

http://www.stromsund.se/


VAD HAR HÄNT I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET                
Mandatperioden 2015-2018 

 

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2015-2018 

10. Är bentäthetsmätning möjlig att få vid misstänkt osteoporos?                   § 35 
Medicinska ansvarig sköterska i vår kommun informerar om möjligheten               
för den enskilde att efterfråga remiss mer att läsa i § 35 

 
11. Vad innebär uppdraget att vara god man?                     § 38 

Angelica Texmo överförmyndare i Strömsunds kommun informerar                                 
om vad det innebär att vara god man. läs mer i § 38 

 
12. Motion till KPR från PRO i Hoting                                                                            § 39

                      
13. Trafikmiljön och vägunderhållet i Hoting/ Skrivelse från PRO i Hoting           § 40 
 

14. ”Sverigebrodden”  halkskydd till kommunens pensionärer                   § 42 
  Svar 2016 § 2 skrivels om halkskydd hanns inte med p.g.a sjukskrivning 

 
15. Finns lokala brukarråd kvar eller har de bytt namn                    § 43 

Svar 2016 § 4, 2016 § 32 
 

16. Delgivning: från den 1 januari 2016 ska flyttanmälan göras direkt till               § 44 
skatteverket. 
 

Stående punkter på dagordningen 2015 
17. Aktuellt inom vård och socialförvaltningen                                                            § 37      

 
2016   

 
1. Trafikmiljön i Hoting På uppdrag av kommunstyrelsen lämnar                           § 3     

förvaltningschef samt gatu- och markingenjör/ teknik o service information                                 
i ärendet samt för en dialog med pensionärrådet ledamöter om åtgärder   
 

2. Karin Näsmark informerar om lokala brukarråd                                                     § 4 
 

3. Information om aktiviteter i Allaktivitetshuset av ungdomskonsulent                § 6 
Magdalena Sannemo allaktivitetshuset är tänkt att bli en samlingsplats för                     
alla åldrar ung som gammal. 
 

4. Information om hur flyktingmottagandet fungerar i vår kommun             § 7 ,§ 12  
Elisabet Lindholm utvecklingsledare för resurscentrum (RCI) informerar om 
flyktingmottagandet i vår kommun   
 

5. Remiss Hjälpmedelspolicy från Region Jämtland Härjedalen                     § 8
                
 

6. En studie boende för äldre i Krokoms kommun, Bernt Nygren och                     § 9                                
Pia Backman berättar kort om detta                                                                                   
Mer om detta 2016 § 21, 2016 § 28, 2016  § 45 , 2017 § 7, 2017 § 14                                                                                                                 



VAD HAR HÄNT I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET                
Mandatperioden 2015-2018 

 

Kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2015-2018 

 
7. Fråga om arvode för ledamöter väcks på nytt                                                 § 10 § 17                                                               

 
8. Information om egenvårdsbegäran av enhetschef för primärvården Barbro     § 14 

Gustavsson. Mer information om egen vårdbegäran hittar du på hemsidan 
www.1177  
 

9. Ny arbetsordning för kommunala pensionärsrådet                    § 15 
 

10. Arvode i kommunala pensionärsråd. Hur ser det ut i landets övriga                 § 17                
kommuner?  
 

11. Genomförd patientavgiftshöjning en dialog med Bengt Bergqvist ledamot i    § 19 
regionfullmäktige                  
 

12. Dialog om bostadsfrågor ur ett äldreperspektiv med ordförande för SHB         § 2                
läs mer § 20                   
 

13. Ska vi ha en ritningsgranskningsgrupp Rådet anser att två personer utses för § 22 
uppdraget                              
 

14. Rapporten boende för äldre Bernth Nygren (PRO) och Pia Backman (SPF)       § 21          
redovisar en rapport rörande studie om boende för äldre som PRO och                    
SPF gjort i Krokoms kommun. Förfrågan skickas till kommunen om att          
skicka ut  enkäter till medlemmar i pensionärsföreningarna och att kommunen                   
bekostar detta             
 

15. Utskick av enkäter om boende för äldre i Strömsunds kommun. Ny förfrågan § 28 
om tilläggsanslag så enkäterna kan skickas ut till alla äldre än 65 år  ställs till 
kommunstyrelsen och SHB. En arbetsgrupp ur KPR utses som tar fram ett         
underlag till enkät 
 

16. Anhörigstödet i kommunen.  Sedan den 1 juli finns en lag som säger att           § 29     
kommunen ska erbjuda stöd till den som vårdar en närstående som är                    
långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning                                                                                    
 

17. Arvode i Kommunala pensionärsrådet. Pia Backman har gjort en    § 31 
undersökning om hur det ser ut i andra kommuner. En majoritet av  
kommunerna har arvode till alla ledamöter i sina kommunala pensionärsråd      
 

18. Delgivningar                                                                                                          § 32                
Mobil hörslinga för utlåning till kommunens verksamheter och föreningar  
Lokalt brukarsamråd 31 maj  Rossön / minnesanteckningar   
Lokalt brukarsamråd Strömsund 7 juni   
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19. Frågor kring hemsjukvårdsberedskap och hemsjukvård i allmänhet                 § 37 
20. Hemtjänst och nattpatrull                      § 38 
21. Särskilt boende (Äldreboende) inforation om kost och boende                           § 39 
22. Kommunala pensionärsrådet i Falkenberg gör en jämförelse                              § 42 

mellan kommunala pensionärsråds status 
 

Stående punkter på dagordningen 2016                                                                                        
23.Aktuellt från vård och socialförvaltningen      § 5; § 26, § 40             
24. Aktuellt från kommunstyrelsen beslut § 17 att ha med detta                      § 27 § 41    
      som stående punkt   

                                    
 2017  
 
1. Hjälpmedelspolicy för region Jämtland Härjedalen och länets kommuner          § 4 

Åsa Engman , medicinsk ansvarig sköterska informera om kommande 
hjälpmedelspolicy. För den enskilde finns information om hjälpmedel på 
www.1177.se/hjalpmedel  
 

2. Diarieföring av inkomna och utgående skrivelser                                           § 5  
Inez Wiberg , kanslisekreterare informerar om diarieföring och arkiv                             
I pensionärsrådets arbetsutskott  2016 § 13  informerar sekreteraren  om att                             
alla  pensionärsrådets  inkomna och utgående skrivelser med start 2015 och                      
framåt nu diarieförs   
                    

3. Resultat av utskickade enkäter om boende för 65 år och äldre                               § 7 
enkäten visar att många vill bo kvar där man bor. Det blir en utmaning för 
hemtjänsten och kommunen längre fram. Andra önskemål är att få bo centralt                     
och nära till service. Enkätsvaren redovisas till kommunstyrelsens arbets-                     
grupp i mars 
 

4. Patientnämnden i Region Jämtland Härjedalens patientnämnd                            § 13             
Harriet Jorderud ordförande informerar  om nämnden och dess verksamhet 

 
5. Verksamhetsberättelse för kommunala pensionärsrådet 2016                   § 15 

 
6. Hur kommer det att se ut med fotvården framöver? SPF har skickat en           § 26 

skrivelse till pensionärsrådet om oron över den kommande bristen av                   
fotvårdare i kommunen. Pensionärsrådet beslutar skicka en skrivles från                             
SPF till kommunstyrelsen för vidare beredning 

   
7. Ung omsorg skapar möten mellan generationer/bilagor                   § 28 
 

8. Polisens brottsförebyggande arbete/ dialog och information/ bilagor              § 29 
 

http://www.1177.se/hjalpmedel
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9. Hur resonerar kommunen om Trafikljusen i Rossön  Jan Hansson                    § 30                        
ställde frågan redan i november 2016  han får i uppdrag att utforma en                        
skrivelse    
                                                                                                            

10. Skrivelse till kommunstyrelsen angående trafiksituationen i Rossön                 § 34 
Svar: 2018 § 6 

 
11. Information från pensionsmyndigheten om bostadstillägg för pensionärer      § 40                         

/ Bilaga 
 

12. Hur löser primärvården verksamheten Strömsunds kommun när hälso-          § 42       
centralen stänger vid årsskiftet 

 
13. Halkskydd till kommunens pensionärer. Skrivelse skickas till kommun-          § 43          

styrelsen     
                                                                                                                                       

Stående punkter på dagordningen  
14. Aktuellt från vård och socialförvaltningen       § 3,§ 17, § 33 
15. Aktuellt från kommunstyrelsen                   § 6, § 16 § 25,§ 36 
16. Rapport från Regionens pensionärsråd                     § 37 

 

2018 
1. Fallskador i Jämtlands län                        § 3 
2. Kommande intervju från medlemstidningen för PRO i Jämtlands län               § 10 

Svar § 22 
 

3. Aktuellt våren 2018 med Säker Senior/bilaga                    § 11 
4. Information om våld i nära relationer- ett folkhälsoproblem                               § 19 

 
5. Avsägelser av uppdrag samt nya ledamöter                    § 17 

 
6. Diskussion om följdverkningar i Strömsunds kommun av förändrade             § 23            

läkartider 
 

7. Information om möjligheter att söka bidrag från socialnämndens                      § 25 
stiftelser. Sista ansökningsdag 31 aug 2018. 
  

8. Nödbelysning för äldre i samband med strömavbrott                    § 29 
9. Pensionärsföreningarna inlämning av uppgifter om valda ersättare                  § 31                  
10. Pensionärsföreningarna inlämning av uppgifter                                         § 32 
11. Socialstyrelsens kampanj  ”Balansera mera” 
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12. Förebygga fall vid halka är att det finns sand att tillgå. Göran Espmark          § 36                            
lovar att ta upp detta med ansvariga tjänstemän 

13.  

Stående punkter på dagordningen                                                    
13. Aktuellt från vård och socialförvaltningen,/bilaga                          § 3, § 18, § 34 14.  
14. Aktuellt från kommunstyrelsen                          § 8, § 20, § 28   
15. Rapport från Regionens pensionärsråd             § 9, § 21 

         

Kommunala pensionärsrådets skrivelser/ inkomna och utgående diarieförda handlingar                                    
 

2015 

1. Skrivelse till kommunstyrelsen ang. arvode för ledamöter i KPR                         § 9              
som representerar de olika pensionärsorganisationerna 
Svar:  2015  § 16  önskemål om arvode avslås, pensionärsrådet s beslut kan                       
inte jämföras med det ansvar som nämnder och styrelser har 
                                                

2. Protestskrivelse till Region Härjedalen mot förslaget att öka läkarnas                 § 9 
inställelsetid.                                                                                                                                         
Svar på skrivelse från regionråd Ann-Marie Johansson D nr 2015-03 770 KPR  
                                            

3. Ansökan om resebidrag till studiebesök i Östersund till kommunstyrelsen                       
som beviljas. Anslaget beviljas 
 

4. Remissvar till Region Jämtland via kommunstyrelsens arbetsutskott                 § 28 
 

5. Motion/ Skrivelse från PRO i Hoting till KPR om frågor som rör Hoting         § 39 
med omnejd    
                         

6. Svar skickat från KPR till PRO  i Hoting  2015-11-17                        § 39 
                 

7. Skrivelse från PRO i Hoting till KPR angående trafikmiljön och väg-                § 40 
underhållet i Hoting ankom 2015-11-05 
                 

8. Skrivelse från PRO i Hoting angående trafikmiljön och vägunderhållet            § 40     
skickas av KPR till Kommunstyrelsen/för handläggning 2016-01-29                                
Svar: se § 3 2016   
                       

9. Skrivelse från PRO i Hoting angående trafikmiljön och vägunderhållet             § 40                    
skickas av  KPR till Trafikverket/för handläggning 2016-01-29                                    
Svar från  trafikverket 2016-11-02 
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forts. 

2015 

10. Skrivelse till Tillgänglighetsrådet för kännedom                    § 40 
 

11. För kännedom 2016-02-08 till KP i Hoting om vilka skrivelser som är                § 40 
skickade.            

2016 

1. Skrivelse till kommunstyrelsen om att utskick av enkäter likande den             § 21          
man gjort i Krokoms kommun. Beviljas 
 

2. Skrivelse till kommunstyrelsen och Strömsunds hyresbostäder om                   § 28                                        
tilläggsanslag så att enkäten kan gå ut till alla pensionärer i kommunen                    
Beviljas 
 

3. Skrivelse till kommunstyrelsen om arvode till alla ledamöter i KPR                  § 31 
Svar: Arvode beviljas inte § 41 

2017 

1. Skrivelse från SPF till KPR samt KPR till kommunstyrelsen ang. fotvård          § 26 
     Hur kommer fotvården att se ut framöver.  
 
2. Skrivelse från SPF har skickat vidare till kommunstyrelsen som i dnr 2017.04-KPR                                   

sin tur vidarebefordar den till framtids och utvecklingsförvaltningen 
Svar 13 februari 2018 av chef framtids och utvecklingsförvaltningen                                 
                                         

3. Skrivelse till kommunstyrelsen om företaget Ung omsorg med förslag              § 28 
     på verksamhet i Strömsunds kommun 
 
4. Skrivelse till kommunstyrelsen angående trafiksituationen i Rossön                  § 34 
     Svar 2018-01-30 Kommunstyrelsen delar KPR:S oro och uppfattning om 

Bodumsbron. Under vårens samråd med Trafikverket tas frågan                               
återigen upp 

 
5. Skrivelse till kommunstyrelsen ang. halkskydd till pensionärer                    § 43  
     Svar 2018 § 5 

2018 

1. Skrivelse till kommunstyrelsen om vikten av fast läkarbemanning och fast       § 23 
läkarjour. Svar på skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2018-06-8 
 

2. Skrivelse till kommunstyrelsen om nödbelysning för äldre                                  § 29 
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Studiebesök 
 

2015 

1. Pensionärsrådets studiebesök i Östersund på ” mötesplats                          § 15 § 41                                   
Prästgatan 58” samt besök i i äldreboenden Skogsbruksvägen 131 och                                  
133 i Torvalla Östersund tillsammans med elever och lärare från  
vårdcollege åk 3 och kommunalrådet Göran Bergström  
 

Inbjudningar till förläsningar/ konferenser/folkhälsoaktiviteter 

2016 

1. Nationell kampanj ” Balansera mera”  tips och råd för att förhindar fall-         § 30                   
olyckor  i vardagen  www.socailstyrelsen.se/balansera mera                                                                                                          

2. Vem kan slå en pensionär (inbjudna att deltas i träning och tävling)                 § 43            
februari 2016.    

2017                                    

1. Anhörigriksdag 9-10 maj 2017 ett forum för anhöriga och                                     §  9                          
andra intresserade  

2. Föreläsning för anhöriga i Strömsund, och Hammerdal om demensvård          § 18 
 

3. Anhörigcafé 9 november Allaktivitetshuset                                                              § 29 
4. Inbjudan att delta i utbildningsdag som anordnas av PRO             Dnr 2017-02-106 

Ångermanland 

2018 

1. Tillgänglighets och kulturfestival, lördag 5 maj 
2. Dagny Carlsson 106 samtalar med Anett Carlsson från Anhörigas                     § 25 

riksförbund 30 maj, Allaktivitetshuset Saga 
3. Utbildningsdag i Umeå 23 maj 2018 om förvärvad hjärnskada) 
4. Nationell kampanj ” Balansera mera”                                                              § 35    
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Pensionärsrådet  har under mandatperioden 2015-2018  bestått av ledamöter utsedda             
av kommunstyrelse, socialnämnd och pensionärsföreningar.                                                      
Totalt 13 ledamöter och 13 ersättare. 
  
Utsedda av kommunstyrelsen 
Ordförande Roger Kristofersson(S) ersättare Agneta Rosén (S) Avsagt sig uppdraget. 24 okt 2016 
                                                               ersättare Rebecca Sjöstedt (S) fr.o.m. 25 okt 2016 
Vice ordförande Nils-Bengt Nilsson (C) ersättare Göran Espmark (C) 
 
Utsedda av socialnämnd 
Verner Hammar (S) Avsagt sig uppdraget 2017.08.05   ersättare Inga-Brith Nilsson (C) 
Deanne Edin (S) utsedd intill den 31 december efter Verner hammar 

 
Utsedda av pensionärsföreningarna 
PRO Förening         ledamot                             ersättare  
Hoting- Tåsjö           Christine Nilsson Lif,      Eva-Lisa Nilsson 
Norråker                   Siv Larsson                       Bertil Lind 
Fjällsjö                       Bo G Gustafsson               Inga-Britt Hedström 
Bodum                      Jan Hansson                      Jan-Olof Forsner 
Strömsund                Bernth Nygren                  Harald Eriksson (PRO) Avsagt sig uppdraget 15.03.10 
                                                                               Ann-CathrineForsmark  fr.om. 2015.03.11 - 2018.03.15 
                                                                                                         Harald Eriksson  ersättare från mars 2018 
  
Havsnäs                    Maj-Britt Häggkvist        Emma-Britt Nilsson 
Frostviken                Erik Nilsson                      Tovar Eriksson 
Hammerdal              Sture Danielsson              Åke Andersson avsagt sig uppdraget 15.03.2017 

                                   Avsagt sig uppdrag 20.03.2017    Stig Wahlberg ny ersättare 15.03 2018 
                                   Torsten Eriksson  ny ledamot 13.10.2017 

 
SPF Förening           ledamot                            ersättare 
UtrikesHammerdal Marianne Eriksson          Gunvor Lindmark 
SPF Vattudalen       Pia Backman                      Jan-Ola Bergqvist 
 
 
Sekreterare under mandatperioden 
Berit Nordkvist, vård och socialförvaltningen 
berit.nordkvist@stromund.se 
0670-163 12   

 
 
 
 
 
 
 

mailto:berit.nordkvist@stromund.se

	Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2018-12-11
	§ 37 Godkännande av föredragningslista
	§ 38 Föregående protokoll
	§ 39 Vad som hänt under året i kommunala pensionärsrådet
	Bilaga Kommunala pensionärsrådets Verksamhetsberättelse 2018
	§ 40 Aktuellt från vård och socialförvaltningen
	§ 41 Rapport från kommunstyrelsenGöran Espmark,
	§ 42 Rapport från regionala pensionärsrådet
	§ 43 Belysning vid övergångsställen och trottoarer
	§ 44 Händelser i kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2015-2018
	Bilaga HÄNDELSER I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETMandatperioden 2015-2018
	§ 45 Delgivningar
	§ 46 Övriga frågor

