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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum     
Kommunala pensionärsrådet   2015-05-08  Blad 1 (12) 

Plats och tid Folkets Hus, sammanträdesrum Grelsgård kl. 10-12 

Beslutande Roger Kristofersson, ordförande 
Nils-Bengt Nilsson (C)  
Verner Hammar (S) 
Eva-Lisa Nilsson (PRO), tjänstgörande ersättare 
Siv Larsson (PRO) 
Inga-Britt Hedström (PRO), tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (PRO) 
Bernth Nygren (PRO) 
Emma-Britt Nilsson (PRO) 
Pia Backman (SPF)  

Övriga närvarande Berit Nordkvist, sekreterare 
Gunvor Lindmark (SPF), ej tjänstgörande ersättare 
Inga-Brith Nilsson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Espmark (C) ej tjänstgörande ersättare 
Robert Brandt, Verksamhetschef/områdschef Strömsund NVO 
Åsa Engman, kvalitetsansvarig/MAS 

Utses att justera  Pia Backman 

Justeringens plats och tid Strömsund, kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 
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Pia Backman
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§ 11

Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

 ______ 
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§ 12

Val av justerare 

Pia Backman utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 13

Föregående protokoll 

Föregående protokoll 19 februari 2015, läggs till handlingarna 

_____ 
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§ 14

Information från vård och socialförvaltningen 

Åsa Engman som är medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsutveck-
lare i vård och socialförvaltningen informerar om mål och mätningar inom 
särskilt boende, samt om den kommande lagen om betalningsansvar som är 
på gång gällande utskrivningsklara från länssjukvården till kommuner. 

Den nuvarande betalningsansvarslagen föreslås i utredning SOU 2015:20 bytas 
ut till ny betalningsansvarslag. Den nya lagen betonar en samverkan mellan 
slutenvården, kommunen och även primärvården. Det ska finnas en fast 
vårdkontakt vid primärvården innan hemgång. Lagkrav är att det ska vara lä-
kare vid kronisk sjukdom samt vid vård i livets slutskede. Kommuner har 
idag betalningsansvar till landstinget för sina kommunmedborgare som stan-
nar fem dagar efter att de är utskrivningsklara. Enligt det nya lagförslaget 
kommer det att bli tre kalenderdagar, därefter inträffar betalningsansvar. En 
initial vårdplanering påbörjas på sjukhuset och fortsätter sedan efter hem-
gång. 

I särskilt boende görs mätningar av antalet vårdpersonal som boende män och 
kvinnor möter under en 14 dagarsperiod (under hela dygnet). Mätningarna 
redovisas tre ggr/år till kommunfullmäktige. Målet är att man ska möta högst 
femton av vårdpersonalen eller högst 60 % av vårdpersonalen under en 14 da-
garsperiod. 

Nattfasta i särskilt boende är en annan mätning som görs regelbundet och re-
dovisas i socialnämnden. Nattfasta ska uppgå till max 11 timmar enligt social-
styrelsen. Vård och socialförvaltningen har ännu inte nått målet men strävar 
efter förbättringar 

_______ 
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§ 15

Information om kommande studiebesök 

I Östersund erbjuder kommunen flera mötesplatser för äldre. En av mötes-
platserna är ”Prästgatan 58” där frivilligorganisationer och föreningar sam-
verkar med kommunen. På mötesplatsen ”Prästgatan 58” håller föreningen    
” Seniorernas hus” i en stor del av aktiviteterna med stöd av kommunens 
samordnare för mötesplatser. Man vänder sig både till ålderspensionärer i 
hela länet och till andra som har behov av en mötesplats. 

Nu har en inbjudan kommit till pensionärsrådets via dess sekreterare om att 
göra ett studiebesök på mötesplats ” Prästgatan 58” för att ta del av informa- 
tion om verksamheten samt se lokalerna. I ett av rummen kan man ta del av 
den nya tekniken som innebär att man cyklar i en virtuell verklighet på valfri 
plats med hjälp av navigeringsverktyget Google Street View, något som är en 
upplevelse för alla sinnen. Pensionärsrådets arbetsutskott anser att ett studie-
besök vore intressant, och även ett studiebesök på det nya äldreboendet i Tor-
valla. Vårdcolleges elever och lärare kommer att erbjudas följa med. En förut-
sättning för resan är att pensionärsrådet kan få fullt resebidrag från kommun-
styrelsen. En ansökan om resebidrag har skickats till kommunstyrelsen. Stu-
diebesöket planeras till hösten. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tar del av informationen och inväntar besked från KS om re-
sebidrag. 

_____ 
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§ 16

Svar på skrivelse till kommunstyrelsen 

Vid kommunala pensionärsrådet förra sammanträde den 19 februari framkom 
önskemål om arvode för ledamöter i pensionärsrådet som representerar de 
olika pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet beslutade att skicka en 
skrivelse till kommunstyrelsen om detta. 

Kommunstyrelsens har nu svarat och avslår önskemålet med motiveringen att 
de kommunala råden inte fattar några beslut och därför inte kan jämställas 
med det ansvar som nämnder och styrelser har. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Pensionärsrådet tar del av informationen. 

_____ 
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 § 17

Skrivelse till Region Jämtland Härjedalen 

En protestskrivelse har skickats från kommunala pensionärsrådet till Region 
Jämtland Härjedalen mot förslaget att öka läkarnas inställelsetid under jourtid 
vid Strömsunds hälsocentral. Pensionärsrådet anser att förslaget saknar kon-
sekvensanalys och ställer sig frågan: Vad kommer detta att innebära för våra 
kommuninvånare? 

Svar på skrivelsen har kommit från regionråd Ann-Mari Johansson som talar 
om att förslaget bygger på en analys över behoven i kommunen, vad som krä-
ver läkarmedverkan och vad som kan klaras med distriktssköterskekompe-
tens. En risk och konsekvensanalys är gjord samt journalgranskning av jour-
fall.  

_____ 
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§ 18

Information om förändring av jourverksamhet vid Strömsunds 
hälsocentral 

Robert Brandt, verksamhetschef/områdeschef Strömsunds närvårdsområde 
informerar om den risk och konsekvensanalys som är gjord, inför eventuell 
förändring av jourverksamhet vid Strömsund hälsocentral.  

I läkargruppen har det förts ett resonemang om en förändring av jourverk-
samheten. En anledning är att behovet av jourverksamhet inte är stort. Med 
den teknikutveckling som finns idag kan mycket utföras i ambulans.  

Landstingsvården har inte en budget i balans, utan dras med ett stort under-
skott och behöver därför vara så effektiv som möjligt. Det är då bättre att ha en 
primärvård som är intakt istället för en hög beredskap dygnet runt. Kompen-
sationstid för beredskap måste tas ut och drabbar då den ordinarie verksam-
heten med lägre läkarbemanning som följd. 

En journalgranskning som är gjord av medicinskt ansvarig läkare visar att de 
flesta jourfall hade kunnat handläggas av sjuksköterska, via konsultation av 
läkare i beredskap. Vissa jourfall åkte direkt till Östersund. Syftet med 
granskningen var att göra en genomlysning av vilka jourfall som handläggs 
på distriktsläkarjouren för att säkerställa patientsäkerheten vid en eventuell 
förändring av beredskapsorganisationen. 

Förändring av jourverksamhet är ännu bara ett arbetsförslag, ett förslag som 
bedöms som patientsäkert. Än så länge finns inget datum för en förändring av 
beredskapsorganisationen. För att en förändring ska kunna genomföras krävs 
att sjuksköterskebemanning är säkerställd under beredskap. En förändring 
skulle kunna innebära att man då kan få en bedömning på plats av distriktskö-
terska Man behöver inte åka till Strömsund om man har långt till centralorten 
Fortsatt gäller att läkare kan nås inom 30 min för konsultation/telefon. 

Förhandlingar pågår mellan landstinget och kommunen om ett samverkans-
avtal. Nästa förhandling blir i mitten på juni. Tillsvidare fungerar jourbered-
skapen som tidigare. 

_____ 
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§ 19

Kommande verksamhet för ungdomar i Strömsund. 

Magdalena Sannemo som är ungdomskonsulent i kommunen sedan tre må-
nader tillbaka berättade i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott om sitt 
uppdrag att skapa en fungerande verksamhet för ungdomar i Strömsund och 
hur hon ser på möjligheten till samarbete med olika ideella föreningar.             
Pensionärsföreningarna i Strömsund har länge haft en önskan att få använda 
ungdomsverksamhetens lokal mellan kl. 10-12 två dagar i veckan för boule-
spel. 
Magdalena ser positivt på att lokalerna används av pensionärerna dagtid. Be-
sked lämnas när det är klart vilka lokaler som ska användas. Ett möte över ge-
nerationsgränserna dag och kvällstid ser Magdalena som en tillgång 

I verksamheten kan finnas flera lokaler. En lokal för biljard, en annan som kan 
användas för folkdans, buggkurser, boule mm. Sagas biograflokal vore bra att 
kunna använda för olika ändamål t.ex. teater, bio mm. Om lokalerna ska 
kunna användas måste ventilation och hiss åtgärdas. 

Till att börja med startar ungdomsverksamheten i Strömsund, men kan sedan 
gå vidare till att omfatta andra orter i kommunen. Redan nu pågår verksamhet 
på andra orter i kommunen som man kan bygga vidare på. 

_____ 
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§ 20

Övriga frågor 

• Information lämnas från anhörigdagen den 29 april på Folkets
hus i Strömsund.

• Representant för Hyresgästföreningen Norrland vill gärna komma
till rådet för att höra kommunala pensionärsrådets syn på boendesituation-
en i kommunen, samt berätta om bostadsfrågor ur ett äldreperspektiv.

Kommunala pensionärsrådet beslut 

• Tar del av informationen om anhörigdagen och anser att anhörigfrågor är
ett angeläget ämne som pensionärsrådet kommer att ta upp vid fler till-
fällen.

• Representant för anhörigföreningen Paraplyet i Östersund kallas till kom-
munala pensionärsrådets sammanträde den 3 september 

• Representant för Hyresgästföreningen Norrland bjuds in till sammanträdet
den 3 september. 

_____ 
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§ 21

Delgivningar 

• Tidningen ” här & nu nr 1 och 2
• Informationsbroschyr om Anhörigas riksförbund
• Informationsbroschyr om Anhörigföreningen Paraplyet i Östersund

_____ 
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