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Sammanträdesdatum

2019-02-08
Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Rådhuset KS-salen, 09.00

Beslutande

Ledamöter

Bertil Bylund
Karl-Åke Engström
Hans Fernlund
Siv Holmberg
Elise Lilja
Karin Lundblad
Yngve Nilsson
Curt Andersson
Leif Carlsson
Birgitta Näätsaari
Lars Sjöström
Närvarande ersättare

Ersättare

Kjell Forsvall
Margit Bäckman
Kent Näslund
Gun-Britt Rodling
Mona Rönnkvist
Ulla Manhem
Laila Gäderblom
Övriga närvarande

Anna-Karin Hasselborg

Justerare

Leif Carlsson

Justeringens plats och tid

Rådhuset 2019-02-18 kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sonja Hedenberg

Ordförande
Ingrid Nilsson
Justerare
Leif Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-02-08

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift
Sonja Hedenberg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-08
Kommunala pensionärsrådet

§1

Dnr [Ärendenr]

Val av justerare
Beslut
Kommunala pensionärsrådet väljer Leif Carlsson att justera dagens protokoll
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-02-08
Kommunala pensionärsrådet

§2

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar fastställa dagordningen med tillägg
under övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-02-08
Kommunala pensionärsrådet

§3

Föregående protokoll
Beslut
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

§4

Information – ordförande har ordet

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande Ingrid Nilsson presenterar sig och berättar om sin bakgrund,
yrkesliv och sina politiska uppdrag i Härnösands kommun. Ingrid
överlämnar ordet till rådet medlemmar som fick presentera sig och den
organisation de representerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-02-08
Kommunala pensionärsrådet

§5

Information från organisationerna.
Ingen information från organisationerna eller anhörigrådet fanns att delge
vid detta sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

§6

Övriga frågor och planering inför årets kommande
sammanträden.
Kommunala pensionärsrådet har till dagens möte författat en skrivelse om
kommunens prioriteringar. Skrivelsen biläggs protokollet bilaga 1 samt
ordförandes svar på skrivelsen.
Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare, berättar om sitt
uppdrag i kommunen. Bjuder in organisationerna till en invånardialog den
21 mars.
Övriga frågor som togs upp var
-Uppehållslokal för äldre på dagtid och t.ex Fältgruppen på kvällstid, se svar
från Kommunstyrelsens tidigare ordförande Fred Nilsson, bilaga 2
-Äldreombudsman i kommunen. Ingrid undersöker detta och återkommer.
-Busskur/sittbänk vid Vårsta – frågan överlämnas till Samhällsförvaltningen
-Bussturer i kommunens ytterområden Anropsstyrd landsbygdstrafik ,
gamla E4 Utansjö – frågan överlämnas till Samhällsförvaltningen
-Centrumlinjen förbi Gula Villan – frågan överlämnas till
Samhällsförvaltningen
-Att rådet kostnadsfritt ska få ut handlingar från diariet
-Ny vice ordförande ska väljas efter den 8 juni
-Id-kort i Hemtjänsten
Bjud in till kommande möten

Justerandes sign



Socialförvaltningen, de som gjort studiebesök i Skönsmonsmodellen
samt den enhet i Härnösands kommun som jobbar på liknande sätt.



Knapp Britta Thyr, Thomas Jenssen samt representant från Svevia för
att diskutera väghållning och tillgång till sandnings-sand i
ytterområdena i Härnösands kommun



Kommunikationschef Tomas Wahlund för att diskutera hur
kommunen kommunicerar med kommunmedborgare som inte
använder digitala media.



Socialnämndens ordförande för regelbunden information

Utdragsbestyrkande
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§7

Avslutning
Yngve Nilsson reflekterar över samlingsplatser genom tiderna.
Ordförande Ingrid Nilsson tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Pensionärs Rådet
Härnösands kommun
Tf vice ordförande

20190208

Kommunstyrelsen
Härnösands kommun

Kopia: Styrelseledamöterna Ingrid Nilsson (V) och Ingemar Ljunggren (M).

KPR synpungter angående kommunens prioriteringar.
Vi inom KPR anser att kommunen fördelar sina resurser på ett för oss pensionärer
ofördelaktigt sätt.
Till exempel dessa tio tals miljoner i konsult och advokatkostnader för det tilltängta hotellbygget.
En altför stor närinslivs enhet, större än Sundsvalls kommun, vad vi vet har enheten EJ lyckats
skaffa något företag av dignitet till kommunen, ännu.
Vidare anser vi att när det skall sparas, så sparar kommunen alltid genom att avskeda personal
på ”golvet”.
Vad vi vet så är det ytterst sällan det sparas på tjänstemäm, chefer i olika nivåer, dessa tenderar att
öka istället.
Dessa pengar borde ha använts till att behålla service och bemanningar inom hemtjänst, äldre
boenden och sjukvård.

PÅ uppdrag av Kommunala Pensionärs Rådets medlemmar

Leif Carlsson
Tf vice ordförande
leifcarlsson1@gmail.com
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Datum

2019-02-14
Ingrid Nilsson
ingrid.nilsson@harnosand.se
Kommunala pensionärsrådet

Svar på skrivelse från Kommunala pensionärsrådet daterad
2019-02-08
De frågor som ställs i skrivelsen är stora och komplexa och lite svåra att ge
ett direkt svar på. Ang hur pengar fördelas är det omöjligt att ge ett direkt
svar på huruvida det är på ett bra eller dåligt sätt. Det är många frågor som
måste tas hänsyn till.
Näringslivsenheten finns inte kvar längre som enhet utan vid omorganisation
av kommunstyrelseförvaltningen för ett antal år sedan skapades en
tillväxtavdelning, där många enheter samlades under Det innebar att flera
enheter med personal samlades under det gemensamma namnet tillväxtenhet.
Bland annat näringslivsenhet, utvecklingsenhet och kulturenhet med bl.a
bibliotek och teater. Därav att det kan tyckas som att det är många personal.
Men alla jobbar inte med näringslivsfrågorna. Sundsvalls kommun har
organiserat sina tjänstemän annorlunda så det går inte att jämföra rakt av.
Tillväxtenheten administrerar ett antal Eu projekt med projektanställda som
finansieras av externa pengar. Projektens mål är att utveckla vår region och
bli attraktiva bland annat inom turism och besöksnäring. Härnösand har gått
från att vara en tjänstemannastad till att vara en småföretagarstad och del i
turistmålet Höga Kusten. Det är därför viktigt att vi som bor i Härnösand kan
var med på den omställningen och prata gott om vår stad. Ca 2000 personer
pendlar in till Härnösand varje dag och ungefär lika många pendlar ut. Men
det är även på gång en större företagsetablering i Utansjö i form av Baluba
som är ett itföretag. Tyvärr har skatteverkets orättvisa tolkning av
skattereglerna gjort att företaget bromsat sin etablering. Härnösands
kommun uppvaktar just nu regeringen i frågan.
En stor del i satsningen på besöksnäring är att ha ett destinationshotell i vår
stad. Oavsett vad man tycker om placering av ett hotell så är det en mycket
viktig etablering för Härnösands framtid och för att kunna bevara den nivå
av skattemedel som vi har. Detta påverkar ju i sin tur våra möjligheter att
kunna bibehålla en bra nivå på vård och omsorg. Vid marknadsundersökning
erbjöds flera olika platser där kommunen var beredda att upplåta mark, men
endast en intressent har svarat på anbud och endast en plats har varit aktuell
och det är jämte simhallen för att kunna dra fördel av den spaanläggning som
redan finns där. Därför betraktar vi de kostnader som kommunen blivit
tvungen att lägga på grund av överklagningar och annat för att driva frågan
vidare som nödvändiga

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Stadshuset

www.harnosand.se

0611-34 80 00

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

kommun@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218
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Svar på skrivelse
Datum

2019-02-14

Det är rent kommersiella krafter som styr val av placeringsort och där kan
inte kommunen påverka nämnvärt.
Under flera år har kommunen fått ganska stora summor i extra stöd från
staten för att kunna hantera den stora våg at flyktningar som vi tagit emot. I
samband med avveckling av dessa bidrag har en omställningsprocess skett
inom kommunens verksamheter, bla a har skolan dragit ner ankomstenheten,
soc flera hem för ensamkommande barn och extrastöd i skolan med en total
besparing på 180 miljoner kronor. Naturligtvis har detta inneburit avveckling
av verksamheter och personal som jobbar där. Kommunen tillämpar las och
nödvändigtvis är det därför inte precis de personer som arbetat i
verksamheterna som fått sluta. Service och bemanning av hemtjänst och
äldreboenden har inte påverkats av detta. Ordförande känner inte till något
fall av att kommunen tillsatt chefer över cheferna så för att kunna besvara
den frågan krävs mer konkreta exempel.

Ingrid Nilsson
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