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Kommunala pensionärsrådet 

PROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
  

  

  
 
Plats och tid Arbetslivsnämndens sammanträdesrum kl 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Stig Nilsson 

Bertil Bylund PRO 

Karl-Åke Engström PRO 

Hans Fernlund RPG 

Siv Holmberg PRO 

Elise Lilja SKPF 

Thyra Lindström, Dövas pensionärsförening 

Karin Lundblad Vision 

Yngve Nilsson PRO 

Leif Carlsson SPF 

Birgitta Näätsaari SPF 

Lars Sjöström PRO 

 
Närvarande ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

Monica Rönnbäck SPF 

Kjell Forsvall RPG 

Kent Näslund PRO 

Gun-Britt Rodling Vision 

Ulla Manhem SPF 

Övriga närvarande Teckentolkar från Tolkcentralen 

Krister Fagerström McCarthy, socialnämndens ordförande 

Elisabeth Sjölander, Verksamhetschef socialförvaltningen 

Justerare Hans Fernlund 

Justeringens plats och tid tisdag den 9 oktober kl 10.00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer 17-24  

 Sonja Hedenberg  

 Ordförande 

  

 Stig Nilsson  

 Justerare   

 Hans Fernlund   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-10-02 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Sonja Hedenberg  
 



 

Kommunala pensionärsrådet 

PROTOKOLL 
Sida 

2(10) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

 

§ 17 Mötets öppnande 

§ 18 Val av justerare 

§ 19 Fastställande av dagordning 

§20 Föregående protokoll 

§ 21 Informationspunkter 

§ 22 Information från organisationerna 

§ 23 Övriga frågor 

§ 24 Avslutning 
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§ 17 Dnr [Ärendenr]  

Mötets öppnande 

Ordförande Stig Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens möte 

öppnat. 

 

 

______  
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§ 18 Dnr [Ärendenr]  

Val av justerare 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Att välja Hans Fernlund till justerare av dagens protokoll 

Bakgrund 

Enligt upprättade justeringslista är det Hans Fernlund som står på tur att 

justera protokollet 
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§ 19 Dnr [Ärendenr]  

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Att med tillägg § 15 ”Bjuda in representanter från Sundsvall Hemtjänst som 

deltog i radioprogrammet P1” godkänna protokollet och lägga det till 

handlingarna 
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§ 20 Dnr [Ärendenr]  

Informationspunkter – Ordförande har ordet 

Ordförande Stig Nilsson har fått inbjudan till Regionens Länspensionärsråd 

den 16 oktober med anmälan senast den 9 oktober. Inbjudan delas ut till 

organisationerna. 

Den nya kommunstyrelsen väljs i november så att en ny ordförande till rådet 

utses tidigast i december. 

Stig Nilsson informerar om Arbetslivsförvaltningens ”snabbspår” för 

utbildning till undersköterska. 

Tomas Jenssen förvaltningschef vid Samhällsförvaltningen informerade igår 

om kommunens mätpunkter för snöröjning. Tidigare var det entreprenörens 

mätpunkter men nu kommer kommunens mätpunkter att användas. 
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§ 21 Dnr [Ärendenr]  

Information från organisationerna 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 

Leif Carlsson föreslår en särskild ”drive” i högstadieklasserna inför 

gymnasievalet så att utbildningen till undersköterska blir populär. 

Kommunens Äldreombudsman ska bjudas in till pensionärsrådets möten. 

Uppföljning en gång per termin med Socialförvaltningen. 

Busslinjernas dragning, en fråga som även Tillgänglighetsrådet tagit upp. 

Stig Nilsson berättar att vid den kommande uppföljningen som ska göras av 

Kollektivtrafikmyndigheten ska även busslinjerna följas upp. 

Lars Sjöström har kollat med Samhällsförvaltningen hur snöröjningen 

kommer att utföras på t.ex trottoarer och gång/cykelbanor. Han har även 

kontrollerat med Kramfors kommun hur de gör.  

Gångvägen mot Lövudden som är ett fint promenadstråk är svår att nå då det 

är en brant backe för att komma till promenadstråket. Även hinder i form av 

bom/betongsuggor gör området svårt att nå. 

Föreslås att Thomas Jenssen och entreprenören bjuds in i början av året. 
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§ 22 Dnr [Ärendenr]  

Information från Socialförvaltningen/nämnden 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 

Socialnämndens ordförande Krister Fagerström-McCarty och 

verksamhetschef Elisabet Sjölander var särskilt inbjudna till dagens 

sammanträde och informerade om följande. 

Övergången för Ugglan- och Älandsgårdens särskilda boenden. Personalen 

tas över av kommunen och kommer att uppgraderas i antal så att det är lika 

hög personaltäthet som på andra kommunala boenden. Det kommer att vara 

samma mängd servicepersonal – aktivitetsledare och liknande som i 

kommunens övriga boenden. 

Heltidsprojektet som pågår innebär att personalen erbjuds heltidstjänster och 

att många scheman med ”delade turer” försvinner. Rekryteringen är ett 

problem då det är brist på vårdpersonal. Att vara en attraktiv arbetsgivare är 

något som kommunen jobbar med och att vara stolt över sin arbetsplats 

skapar trivsel. 

Bemanningen på boenden under de boendes lunchtid ska vara tillräcklig för 

att lösa uppgiften med att hjälpa de som behöver hjälp med att äta. 

Volontärer uppskattas på boenden, men glöm inte de som kanske ”bara” har 

hemtjänst, de kan behöva ett besök emellanåt också. Volontärers försäkring 

diskuterades och skall kollas upp av Elisabeth Sjölander. 

Teckenspråkskunnig personal är önskvärt på boendena. Det finns snart 5 st 

teckenspråksutbildade undersköterskor i kommunen. Det har i länets 

föreningar för döva diskuterats ett särskilt boende eller en avdelning på ett 

boende för döva/hörselskadade med teckenkunnig personal. Risken att bli 

väldigt isolerad på ett boende är mycket stor om det inte finns någon att prata 

med eller personal som är teckenspråkskunnig. 
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§ 23 Dnr [Ärendenr]  

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 

Ulla Manhem föreslår att KPR förlägger ett sammanträde på Vårsta. 

Äldreombudsmannen bjuds in till kommande sammanträden  
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§ 24 Dnr [Ärendenr]  

Avslutning 

 

Ordförande Stig Nilsson tackar för dagens möte och riktar ett särskilt tack till 

de tre teckentolkarna som jobbat idag och förklarar mötet avslutat. 

 


