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§ 24 
 

Godkännande av föredragningslista 
 

• Ärende sex gällande beredskap i vård och socialförvaltningens 
verksamheter vid en eventuell större kris t.ex. långvarigt ström- 
avbrott har besvarats delvis via mejl av enhetschef inom hem- 
tjänsten eftersom distriktschef Veronica Sjögren inte kunde 
komma 

 
• Ärende sju gällande frågor om digitalisering utgår. Repris kom- 

mer på ärende sex och sju till nästa sammanträde. 
 

• Sent inkommet ärende: Tillgänglighet på webben och tillgänglig- 
hetsdag. 

 
• Rapport från kommunstyrelsen görs av Göran Espmark som är 

dagens ordförande, eftersom ordinarie och vice ordförande samt 
ersättare för ordinarie ordförande inte kunde närvara. 

 
Föredragningslistan godkänns. 
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§ 25 
 

Val av justerare 
 

Harald Eriksson (PRO) utses att justera protokoll 
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§ 26 
 

Föregående protokoll 
 

§ 14 Säkerhet och beredskap vid långa strömavbrott/underrubrik/ 
den enskildes ansvar. Vad gör föreningarna åt detta? PRO i Ström- 
sund och PRO i Hoting kommer att starta studiecirkel i ämnet och 
tipsar om ett häfte som civilförsvarsförbundet ger ut som kan använ- 
das i studiecirkeln. PRO och SPF kan bidra till att sprida ut till all- 
mänheten vilka förpliktelser den enskilde har. 

 
Under § 20 ställdes frågan till Strömsunds hyresbostäder angående 
tomma lägenheter i Rossö center, frågan besvaras senare i detta sam- 
manträde. 

 
§ 23 Tillgänglighet för de med hörselnedsättning. Uppföljning har 
gjorts, hörselslingor finns i lokalen Grelsgård Folkets hus. Mikrofon 
kopplad till hörselslingorna finns att boka hos Turism inför samman- 
träden. 

 
§ 23 Resultat angående belysning på parkering efterfrågas, svar med- 
delas i detta sammanträde. 

 
Föregående protokoll från sammanträde 2019-09-26 finns att läsa på 
kommunens hemsida. under fliken kommun och politik/ möten kal- 
lelser och protokoll /kommunala pensionärsrådet. 

 
 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 27 
 

Förslag till ny arbetsordning i kommunala pensionärs- 
rådet 

 
Kanslisekreterare Inez Wiberg presenterar nytt förslag till arbets- 
ordning för kommunala pensionärsrådet som kommer att lämnas 
till kommunstyrelsen. Förslaget innebär en likvärdig arbetsordning 
för kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Viktigt är 
att förtydliga att råden är samarbetsråd med kommunstyrelsen och 
remissinstanser och ska därför vara med i beredningsarbeten av 
ärenden som berör dessa råd 

 
Pensionärsföreningarna nominerar ledamöter och ersättare från 
sina föreningar som sedan kommunstyrelsen fastslår. Förslag till ny 
arbetsordning förtydligar också att politiskt valda ersättare i rådet 
kan vara ersättare från barn, kultur och utbildningsnämnden, samt 
miljö och bygg. Avsägelser och nya tillsättningar i råden tas upp i 
kommunstyrelsen. Förlaget föreslår att ersättning i rådens samman- 
träde ska vara lika för alla ledamöter. Beslut om ny arbetsordning 
tas i början på nästa år 

 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 
Pensionärsrådet tackar för informationen och ser positivt på försla- 
get, men vill betona att antalet ledamöter ska vara preciserat, en le- 
damot och en ersättare från varje pensionärsförening som tidigare. 
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§ 28 
 

Hur ser beredskapen ut i vård och socialförvaltningens 
verksamheter vid en eventuell större kris. t.ex. lång- 
varigt strömavbrott 

 
Frågor från pensionärsrådet som delvis besvarats av enhetschef 
hemtjänstdistrikt i Strömsund, Anita svensson via mejl. 

 
1. Vilka rutiner råder när trygghetslarm är ur funktion? 

 
Svar: När vi upptäcker att trygghetslarmen är ur funktion görs en 
felanmälan till larmoperatören. Vår rutin i dessa lägen är att försöka 
få kontakt med vårdtagarna för att säkerställa att allt är väl med 
dem, detta sker antingen via telefon alternativt genom fysiska till- 
synsbesök. Får vi ingen kontakt via telefon så gör vi fysiska besök. 
Tillsynsbesöken sker kontinuerligt fram tills trygghetslarmen är 
fungerande igen. Vid behov tar vi in extra personal som hjälper till 
att utföra tillsynsbesök. 

 
2. Beredskap och konkreta åtgärder för patienters syrgasbehandling? 

Svar: Denna fråga bör gå till distriktssköterskorna. 
 

3.  Hur tar man sig in vid elavbrott när inte portkoden fungerar? 
Svar: I dessa fall använder vi nyckel. 

 
4. Hur ser vårdens beredskap ut? Inget svar lämnat 

 
5. Drivmedelstillgång för kommunens fordon i hemtjänsten 

Inget svar lämnat 
 

7. Vattenförsörjning för de med eget boende som har hemtjänst: 
 

Svar: Om vattenförsörjningen avstannar kommer hemtjänsten att hjälpa 
till att hämta vatten från anvisade hämtningsställen. 

 
8. Finns reservboende vid större katastrofer?  Inget svar lämnat 

 
9.  Vårdtagare i eget boende med hemtjänst, vad är vårdtagarens ansvar, 

vårdgivarens, viss vårdtagare kanske inte fixar det som behöver göras vid 
tex långvarigt strömavbrott? Inget svar lämnat 
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forts. § 28 
 

Gällande frågor om digitalisering, nödbelysning, centrallås, Webbkameror 
och vad som är på gång hänvisar enhetschefen Anita Svensson till Eva 
Asplund distriktschef alternativt Per Persson som är insatt i digitaliseringen 
inom kommunen. 

 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 
Pensionärsrådet tackar för informationen 

 
• Obesvarade frågor gällande beredskap i vård och socialförvalt- 

ningens verksamheter vid en eventuell större kris t.ex. långvarigt 
strömavbrott tas upp i pensionärsrådets sammanträde under 
nästa år med inbjuden representant från vård och socialförvalt- 
ningen. 

 
• Frågor gällande digitalisering inom vård och socialförvaltningen 

tas upp i pensionärsrådets sammanträde under nästa år med in- 
bjuden representant från vård och socialförvaltningen 

 
 

 

 
Beslutsexpediering 
Vård och socialförvaltningen 
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§ 29 
 

Rapport från kommunstyrelsen 
 

Ordförande Göran Espmark (C) lämnar aktuell information från kommun- 
styrelsen 

 
• Förslag om avveckling av Strömsunds utvecklingsbolag SUAB. Närings- 

livsfrågor förs över tillframtids och utvecklingsförvaltningen (FUF). Nu- 
varande chef för SUAB föreslås att också bli ny chef för FUF. SUAB:S 
personal och lokaler behålls som oförändrade. Beslut om avvecklingen 
tas i kommunfullmäktige den 11 december för att genomföras den första 
februari 2020. 

 
• Kommunens utbyggnad av bredband som påbörjades 2015 hade som  

mål att 90 % av hushållen skulle ha bredband på 100 Mbit/s år 2020. Må- 
let har inte nåtts, endast cirka hälften av kommunens invånare kommer 
att ha bredband vid årets slut. Kommunen är stor till ytan vilket försvå- 
rar en utbyggnad, kostanden blir alltför stor trots beviljade bidrag Kom- 
munen kommer nu att delta i det nationella bredbandslyftet vars mål är 
att ta fram ekonomiskt realistiska mål med fler anslutna. Ett underlag till 
lyftet är den medborgarenkät som har lagts ut på kommunens hemsida 
för att få en bild av hur datakommunikationen fungerar i kommunen. I 
Backeområdet görs en inventering av hur stort bredbandsintresset är. By- 
arna Fyrås och Solberg har fixat bredband via egen fiberförening.. 

 
• Efter kommunens informationsträff i höst om att avveckla produktions- 

köket i Backe bemöttes detta med starka reaktioner, 800 personer prote- 
sterade via en namninsamling som inlämnats till kommunen med förslag 
på att kommunen hittar en annan lösning så att köket kan vara kvar på 
orten. 

 
• Den som säljer tobaksvaror måste från den första juli ansöka om till- 

stånd hos kommunen. Samma ansökningsförfarande gäller som för ansö- 
kan av alkoholtillstånd. Kostnad för tobakstillstånd i Strömsunds kom- 
mun är ca 8000 kronor. I Krokoms kommun är kostnaden endast 2000 
kronor eftersom kommunen subventionerar kostnaden. Strömsunds 
kommun ger ingen subvention, bland annat med tanke på att rökning är 
en stor hälsorisk. 

 
• Vilhelmina mineral har ansökt om gruvbrytning i Stekenjokk. Hänsyn 

inför gruvbrytningen har tagits till lokalbefolkning rennäring och turism. 
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forts. § 29 
 

Gruvdriften är av nationellt intresse och pågår endast vintertid och end- 
ast under jord. Anrikning av malmen förläggs till Jåma Norge. 
Strömsunds kommun och länsstyrelsen i Jämtland ställer sig positiv. 
Frostvikensborna har gjort ett upprop angående föreslagen gruvbryt- 
ning där brist på information, konsekvenser av malmtransporter, rennä- 
ring med mera tas upp. Man saknar tillräcklig information och är inte 
nöjda. Positivt är att gruvbrytningen kan ge fler arbetstillfällen i Frostvi- 
kenområdet. 

 
• Byn Strand har nu eget vattenverk, avtalet med Strömsunds kommun är 

uppsagt. 
 

• Strömsunds skoterallians som består av kommuns samtliga skoterklub- 
bar underhåller 140 mil skoterleder. Alliansen erhåller 100 000 kronor i 
driftsbidrag. 

 
• Färdtjänstens kostnader överskrider fortfarande budgeten med 1,5 miljo- 

ner kronor. Tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor avslås av kommun- 
styrelsen. Ökat antal resenärer och längre resvägar är några orsaker till 
hög kostnad. 

 
• Bygdens intresseförening i Hoting beviljas 120 000 kronor för lönekost- 

nader och hyra. Byakontoret fyller en viktig funktion som mötesplats när 
andra servicefunktioner på orten försvunnit. 

 
• Enligt nya bestämmelser i avfallsförordningen ska kommunen tillhanda- 

hålla insamling av matavfall från hushållen senast under 2020. 
Strömsunds kommun ställer sig positiv till att kommunen deltar i ett 
framtida samarbete med kommunerna i Jämtland om en gemensam bio- 
gasanläggning för matavfall i Östersund. 

 
• Virgokajens brygga är i dåligt skick och måste rivas. Ny kaj med betong- 

steg påbörjas till sommaren. 
 

• Rossöcenter kommer att renoveras för en miljon kronor/år under tre år. 
Förhoppningsvis innebär detta att alla lägenheter kan hyras ut. Informat- 
ion om lediga lägenheter kan lämnas av Anna-Karin Jafari på kommu- 
nens fastighetsförvaltning. 

 
• Samlingslokalen Saga i Gäddede får på grund av stora utgifter och mins- 

kade intäkter ett förskott på sitt samlingslokalsbidrag med 50.000 kronor 
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forts § 29 
 

• Strömsunds kommun köper in ett ärendehanteringssystem som är ett di- 
gitalt verktyg som kommer att användas i alla nämnder. Detta digitala 
verktyg minimerar pappershantering av ärenden och underlättar proces- 
ser som till exempel kallelser till sammanträden, protokoll, bygglov, till- 
synsverksamhet och miljöövervakning. Kommunens medborgare kan 
därigenom, via hemsidan få information om aktuella kommunala ären- 
den. 

 
• Kommunens investeringsutrymme har minskat bland annat på grund av 

investering i bredband. Det finns stora behov av investeringar i kom- 
munens kärnverksamheter, därför kommer kommunen behöva låna för 
första gången på tolv år. Besparingar behöver göras. Av den anled- 
ningen är investeringsbudgeten för år 2020 tämligen restriktiv. 

 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 
Pensionärsrådet tackar för informationen 
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§ 30 
 

Tillgänglighet på webben och tillgänglighetsdag 
 

Inez Wiberg som är sekreterare i tillgänglighetsrådet informerar om 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, en ny lag som in- 
nebär att alla dokument som läggs upp på kommunens hemsida 
måste vara tillgänglighetsanpassade utifrån rubriker tabeller och an- 
nat så att det blir begripligt för den som använder en uppläsnings- 
tjänst. Nästa vecka påbörjas en utbildning för kommunens nämnd- 
sekreterare om att göra dokument tillgänglighetsanpassade , vilket 
bland annat kommer att innebära en del förändringar i utseende 
protokoll och kallelser. 

 
 

Tillgänglighetsrådet anordnar nästa år en tillgänglighetdag den 22 
augusti. Det blir en kombinerad tillgänglighetsdag och kulturdag 
samt föreningsmässa. Mer information om detta kommer till våren 
bland annat via kommunens hemsida 

 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 
Pensionärsrådet tackar för informationen 
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§ 31 
 

Delgivningar 
 

1. Frågan angående belysning på parkeringen vid övergångsstället 
vid Simonsson togs upp första gången i kommunala pensionärs- 
rådets sammanträde den 11 december 2018 med gatu- och mark- 
ansvarig chef inom teknik och serviceavdelningen (TSF )som då 
lovade att detta skulle åtgärdas sommaren 2019. Belysning sak- 
nas fortfarande, frågan har ställt på nytt till ansvarig via kom- 
munala pensionärsrådets ordförande. 

 
Svar från ansvarig har inkommit via mejl med ursäkt om att 
pensionärsrådet inte fått information om de nya planerna. Man 
har sett hur det är på plats. Byte av belysning har flyttats fram till 
nästa sommar på grund av olika omständigheter. 

 
I dagens sammanträde påtalas på nytt den dåliga belysningen på 
parkeringen och trafikljus som bländar. Olycksrisken är stor när 
småpojkar cyklar inne på parkeringen och sedan med full fart 
över övergångsstället. Fotoklubben har via drönarbilder upp- 
märksammat dålig belysning och skugga även på andra ställen 

 
2. För kännedom 

Pensionärsrådet nuvarande sekreterare avslutar sitt uppdrag i 
pensionärsrådet i december detta år på grund av uppnådd 
pensionsålder. Ny tillförordnad sekreterare från 2020 blir kansli- 
sekreterare Inez Wiberg. 

 
 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
 

Pensionärsrådets sekreterare får i uppdrag att framföra tipset 
om att ta kontakt med fotoklubben angående drönarbilder till 
ansvarig chef. 
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§ 32 
 

Övriga frågor 
 

• Länstrafikens busstider på lördagar finns endast tidigt på efter- 
middagen, kvällsbuss saknas och efterfrågas. Det är önskvärt 
att kommunens tjänsteperson med ansvar för transportfrågor 
påverkar länstrafiken i detta ärende. 

 
• Brist på sand vid återvinningsstationer i vissa kommundelar 

ökar risken för fallolyckor vid isigt väder. 
 

• Gym på äldreboende är ett önskemål. I Gäddede finns gym på 
äldreboende som donerats dit av en privatperson för många år 
sedan. Ett tips är att fysioterapeut kommer till äldreboenden 
och har ett enkelt gymnastikprogram med de boende, alternativ 
att anställda på boendet använder de enkla instruktioner som 
finns på kampanjsidan balansera mera på socialstyrelsens hem- 
sida 

 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 
1. Pensionärsrådets sekreterare får i uppdrag att kontakta tjänste- 

person i Strömsunds kommun med ansvar för transportfrågor 
om att framföra önskemål till länstrafiken om ändring av 
Länstrafikens busstider på lördagar. 

 
2. Pensionärsrådets sekreterare får i uppdrag att kontakta mark 

och gatuansvarig tjänsteperson i Strömsunds kommun angå- 
ende pensionärsrådets önskemål om tillgång till sand vid kom- 
munens återvinningsstationer. Tillgång till sand minskar risken 
för fallolyckor vid isigt väder. Pensionärsrådet önskar få svar i 
nästa sammanträde 2020 
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