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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum     
Kommunala pensionärsrådet   2015-02-19  Blad 1 (12) 

Plats och tid Folkets hus, sammanträdesrum Grelsgård kl. 13-15 

Beslutande Roger Kristofersson, ordförande 
Verner Hammar (S) 
Christine Nilsson Lif (PRO) 
Siv Larsson (PRO) 
Bo Gustafsson (PRO) 
Jan Hansson (PRO) 
Bernth Nygren (PRO) 
Maj-Britt Häggkvist (PRO) 
Gunvor Lindmark (SPF) 
Sture Danielsson (PRO) 
Erik J Nilsson (PRO) 
Pia Backman (SPF)  

Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
Bertil Lind (PRO) ej tjänstgörande ersättare 
Inga-Britt Hedström, (PRO) ej tjänstgörande ersättare 
Jan-Ola Bergkvist, (SPF) ej tjänstgörande ersättare 
Monica Lundgren, socialchef, § 7 
Kjell Carlsson, SHB, § 8 

Utses att justera  Pia Backman 

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

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

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

Justerare ......................................................................... 
Pia Backman
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§ 1

Godkännande av föredragningslista 

Punkten sent inkomna ärenden utgår, inget ärende har inkommit. 

Föredragningslistan godkänns 

 ______ 

Justering (sign) 
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§ 2

Val av justerare 

Pia Backman utses att justera dagens protokoll. 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 3

Föregående protokoll 

Fel beteckning i föregående protokoll angående Ingrid Hemmingsson, det 
ska vara SPF. 

§ 27 sporthallens yta är felaktig. Sekreteraren noterar och gör korrigering i
protokollet. 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 4

Presentation av ledamöter 

Den nya mandatperiodens ledamöte presenterar sig för varandra. 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 5

Val av ledamöter till arbetsutskottet 

Till kommunala pensionärsrådets utskott väljs följande ordinarie ledamö-
ter: 

Bernth Nygren (PRO) 

Pia Backman (SPF) 

Christine Nilsson Lif (PRO) 

De ordinarie ledamöterna utser sina ersättare. Detta meddelas till nästa 
sammanträde i arbetsutskottet.  

_____ 

Justering (sign) 
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§ 6

Sammanträdesdatum för kommande arbetsutskott och 
pensionärsråd 2015 

Datum för sammanträden i arbetsutskott och pensionärsråd 2015, samt tid 
för sammanträden föreslås enligt följande: 

Pensionärsråd Arbetsutskott 

19 februari    9 april            
  7 maj  27 aug  
  3 september   12 november (19) 
10 december 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2015 enligt för-
slag.  

Tid för sammanträden kl. 10.00 på förmiddagen 

_____ 

Justering (sign) 
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 § 7

Aktuellt inom vård och socialförvaltningens verksamhet 

Socialchef Monica Lundgren informerar om trygghetslarm för äldre. En 
övergång kommer att ske från analoga system till digitala(som är på 
gång) i vår kommun. Information lämnas också om Region Jämt-
land/Härjedalens förslag att öka läkarnas inställelsetid till två timmar.  
En dialog har förts med primärvården om detta och frågan har lyfts till 
politiker i kommunstyreslen. Den kommunala beredskapen fungerar som 
tidigare 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 8

Information om bostäder 

Kjell Carlsson/Strömsunds hyresbostäder (SHB) lämnar en kort informa- 
tion om SHB och nuvarande bostadssituation och planering av kom-
mande bostäder i kommunen 

SHB är ett aktiebolag som ägs av kommunen men lyder under aktiebo-
lagslagen. SHB är en politiskt sammansatt organisation med sju ordniare 
ledamöter och sju ersättare. I bolaget är det tretton anställda varav sju fas-
tighetsskötare 

SHB har totalt 889 lägenheter i kommunen fördelat på sex orter 

Ort Antal lägenheter 
Strömsund           552 
Hammerdal  94 
Backe  56 
Rossö   33 
Gäddede    68 
Hoting          86 

Idag är de flesta lägenheterna uthyrda, det är endast någon procent va-
kanta lägenheter, vilket till stor del beror på att många lägenheter ny hyrs 
ut till människor som kommit till kommunen via immigrationsverket 

Investeringar och nybyggnader som planeras måste ha rimlig produkt-
ionskostnad, med inte alltför hög hyra. Att bygga på höjden innebär en-
ligt. SHB att hyran kan bli, inte billig men rimlig  

Ett tvåvåningshus med sex lägenheter kommer att byggas i Strömsund. 

En normal lägenhet med tre rum och kök kostar idag ca 5600 kr, nypro-
ducerade kan bli dyrare 

Det är bra tillgänglighet till lägenheter (hur många som är i markplan) ca 
33 % i kommunen 

Synpunkter och frågor från KPR 

Det vore önskvärt att det byggs fler lägenheter i markplan, alternativ hus 
med hiss. 

Justering (sign) 
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§ 8 forts. 
 
Finns det efterfrågan på lägenheter i markplan borde de som har störst 
behov få företräde.  
 
Planeras det att bygga något nytt trygghetsboende i kommunen? 
Något nytt trygghetsboende är inte aktuellt att bygga meddelar Kjell 
Carlsson 
 
________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Justering (sign) 
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§ 9

Övriga frågor 

• Under mötet framkommer önskemål om att en skrivelse skickas till
kommunstyrelsen om arvode för ledamöter som representerar de olika
pensionärsorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådets beslut 

    En skrivelse skickas till kommunstyrelsen med önskemål om arvode för 
ledamöter som representerar de olika pensionärsorganisationerna. 

• Kommunala pensionärsrådet ledamöter reagerar med bestörtning på 
information från socialchef om Region Jämtland Härjedalens förslag till 
kommande ändring av inställelsetid för läkare. Vad kommer detta att 
innebära för våra kommuninvånare? Förslaget saknar konsekvensana-
lys. Vad kommer detta att kosta? Hur kan vi protestera?

Kommunala pensionärsrådets beslut 

En protestskrivelse skickas till Region Jämtland Härjedalen mot förslaget 

att öka läkarnas inställelsetid. 

_____ 

Justering (sign) 
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§ 10

Delgivningar 

Färdtjänsttaxor/bilaga 

_______ 

Justering (sign) 
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