


Ordförande Stig Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens möte 

öppnat. 

 

______  

  



Till att justera dagens protokoll valdes Leif Carlsson, mötet beslutade 

dessutom att upprätta justeringslista. 



Mötet fastställer dagordningen med tillägg under övriga frågor 

 

 

 

______  



Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna 

 

 

 

______  



 

Näringslivsutvecklare Olle Lidgren från Tillväxtavdelningen Härnösands 

kommun, berättar och visar planerad utveckling av stadskärnan, centrum, 

torget och biblioteket. 

  

 

 

______  



Kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att svara på remissen som 

skall vara inlämnad senast den 19 maj. Remissen med följebrev är utsänd till 

rådets medlemmar för genomläsning.  

 

 

 

______  



Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Att Ordförande Stig Nilsson, vice ordf Lars Östberg, Hans Fernlund (RPG), 

Ulla Manhem (SPF Kontakt) och Eva Olstedt-Lundgren (L) skall skriva 

remissvaret om Ny maxtaxa för hemstjänstavgifter i ordinärt och särskilt 

boende samt ändring av avgiftsutrymmet

Gruppen träffas torsdag den 11 maj kl 13.15 i Rådhuset. 

 

  



Hans Fernlund (RPG) lämnar information från Anhörigrådets möte den 15 

mars. Där diskuterades olika former av trygghetslarm, lås och 

trygghetskamera. På internet www.seniorval.se kan man se vilka olika 

former som finns att tillgå. Beslut fattas av biståndsbedömare på 

socialförvaltningen. 

 

 

 

  

http://www.seniorval.se/


Rådet tog upp frågan om social samvaro på våra boenden i kommunen. 

Förslag om att bjuda in aktivitetssamordnare till hösten. Föreslås även en 

studieresa till Kramfors eller att bjuda in personal från ett boende i 

Kramfors. 

Fråga om övergångsställen och hastighetsbegränsningar. Medborgarförslag 

är ett bra sätt att väcka enskilda frågor i kommunen. 

Ordförande informerar om fallolyckor och rekommenderar alla att läsa på 

Socialstyrelsens hemsida, ”Balansera mera” www.socialstyrelsen.se 

Bildningsförbunden erbjuder studiecirklar i rörelse för äldre. Gula Villan har 

”sitt-gympa” varje måndag. Ulla Manhem tipsar om olika övningar som kan 

förebygga fallolyckor. 

Inbjudan till Trygghetsmässan den 21 maj på Härnösands teater  

På fråga om kommunens budget så berättade Eva Olstedt-Lundgren om hur 

budgetarbetet går till. 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/


 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att nästa möte blir den 4 september 

2017. Kallelse kommer under augusti månad. 

 

 

  



Ordförande Stig Nilsson tackar de närvarande och avslutar dagens möte 

 

 

 


