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Plats och tid Stadshuset Kronan Önskan, Örnsköldsvik, kl. 13:00-16:20  

Ledamöter 

 

Beslutande  

ersättare 

 

Övriga deltagare 

Ordförande Carolina Sondell (S) 
 Anna Sundberg (S) fr 14:15 

Gunilla Kallin (C) 

George Nordin, PRO  

Arne Nilson, PRO 

Ellenor Nordfjell, PRO 

Gunilla Rödin, SKPF 

Solveig Olsson, SKPF 

John-Erik Westman, SPF 

seniorer 

Hans Ullberg, SPF seniorer 

Maine Svensson, RPG 

 
Tjänstgörande ersättare Anette Lindfors, PRO 

Jan Svensson, PRO 

 

Övriga ersättare   

Övriga deltagare Personligt ombud Stefan Dahl §2 

Utredare Yvonne Löfblad §3 

Utredare Nina Axelsson Frensborg §3 

Avdelningschef Carin Vestin §4 

Avdelningschef Linda Sedin§4 

Fritidsintendent Annelie von Wachenfeldt §5 

Godkännande av  

närvaro 

Kommunala pensionärsrådet godkänner att angivna personer är 

närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.  

Tid för justering 22022-03-07  

Sekreterare …………………………………….. Paragrafer 1- 7  

 Marie Westerlund 

Ordförande …………………………………………………………………. 

 Carolina Sondell (S)  

Justerare …………………………………………………………………. 

 George Nordin 

Anslagsbevis Justering tillkännages på kommunens anslagstavla 

 

Anslaget publiceras 2022-03-08 – 2022-03-30 

 

Protokollet förvaras Stadshuset Kronan 
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Justeras 

    

 

 

§ 1 Godkännande av föredragningslista (Kst/2022:83) 
 

 

Ärendebeskrivning 

  

Kommunala pensionärsrådet har att godkänna föredragningslistan.  

 

Kommunala pensionsrådet tillägger att punkten Övriga frågor läggs till föredragningslistan 

på alla möten. 

  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

  

Kommunala pensionärsrådet godkänner ändringen av föredragningslistan. 

- - - - - 

 

- - - - - 
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§ 2 Regionens planering av vården framåt (Kst/2022:82) 
 

 

Ärendebeskrivning 

  

Vid dagens sammanträde lämnar Stefan Dahl, personligt ombud för personer med psykisk 

ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på regionen Västernorrland Örnsköldsviks 

kommun, information om regionens planering av vården framåt och vad som hänt hittills 

under mandatperioden. 
 

Förtroendet hos befolkningen har ökat i de senaste mätningarna, både de som har haft kon-

takt med vården och de som tillfrågas om sitt förtroende utan att ha haft kontakt med vår-

den. Vid jämförelse mellan dem som haft kontakt med vården eller inte, konstaterar vi att 

dem som inte haft kontakt med vården är mest missnöjda..Vi jobbar ständigt med förbätt-

ringar för att öka nöjdheten hos dem som kommer i kontakt med oss eller inte. 

 

Ekonomin är sanerad och på väg mot långsiktig hållbarhet. Det har skett ökningar av den 

fast anställda personalen inom de vårdnära tjänsterna och en minskning av stafetterna. 

Väntetiderna minskade innan pandemin, vilket medförde att RVN fått ta del av 

kömiljarden tack vare ökad tillgänglighet.  

 

Regionen har skjutit till 90 miljoner kr till primärvården i regionen. Regionen har också 

satsat 30 miljoner på att minska den psykiska ohälsan och minska väntetiderna för barn och 

unga.  

 

Regionen har utvecklat ny digital teknik och verksamhetsstöd, en del av detta berodde på att 

vi tvingades till annat arbetssätt pga. pandemin. Vi har utvecklat länets samtliga sjukhus för 

att de ska bli långsiktigt livskraftiga.  

 

Regionen har tagit över det regionala utvecklingsansvaret, skrivit en regional 

utvecklingsstrategi som nu genomförs.  

 

Satsningar har skett på infrastruktur med nya tågavgångar, förbättringar av stationer, 

utbyggt bredband och nya gång- och cykelbanor.  

 

En överenskommelse ha gjorts med Kempestiftelsen, Umeå universitet och Örnsköldsviks 

industrigrupp om en forskarmiljö som gynnar både primärvården och specialistvården i 

Örnsköldsviks kommun. 

 

I Västernorrland har regionen tillsammans med länets alla kommuner enats om en 

”Västernorrlands modell” och en målbild. Nu jobbar alla kommuner på att skapa nära vård 

för just sina invånares behov, med lokala anpassningar.  
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§ 2 (forts.) 

 

Nära vård innebär en nödvändig förflyttning och medför ett annat förhållningssätt för med-

arbetarna inom regionen och kommunen. Då Nära vård fungerar som avsett medför det än 

mer jämlik vård för att alla ska må så bra som möjligt. 

 

 

SPOT är ett bra exempel på Nära vård i förebyggande syfte. SPOT innebär att det 

specialistpsykiatriska omvårdnadsteamet via hembesök träffar patienten. Målgruppen är 

patienter från 18 år med allvarliga psykiatriska tillstånd, som redan har kontakt med 

specialistpsykiatrin som behöver mer stöd än vad ett öppenvårdsbesök hos mottagningen 

vid psykiatrin i Örnsköldsviks sjukhus medför.  

 

Vid uppföljningar har patienterna uttryckt stor tacksamhet för det arbete SPOT gör. Genom 

att arbeta via mobila besöksteam i patientens hemmiljö, är patienten oftast tryggare jämfört 

med att åka till vården för att få vård, stöd och hjälp. Genom hembesök når SPOT många 

fler patienter jämfört med att patienterna lades in på vårdavdelningen. 

 

För Familjecentralen så undersöks det nu lämplig fastighet för detta då nuvarande 

fastigheten på Fröjavägen, inte är tillräckligt anpassad och att BVC-sköterskor och 

barnmorskor utgår ifrån Ankarets Hälsocentral.  

 

När det gäller behov av ny hälsocentral i Själevad och renovering och ombyggnation av 

operationscentrum, Öron näsa hals inklusive Hörcentralen, har nödvändiga beslut fattats så 

att dessa får moderna och anpassade lokaler vilket också stärker arbetsmiljön samt ökar 

möjligheten till tillsvidareanställning i stället för hyrpersonal. 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

 

Kommunal pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen. 

- - - - - 
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§ 3 Hyror i särskilt boende och förtydligande av Pensionsmyndighetens 

statistik (Kst/2022:82) 
 

 

Ärendebeskrivning 

  

Vid dagens sammanträde lämnar Yvonne Löfblad, utredare och Nina Axelsson Frensborg, 

utredare på välfärdsförvaltningen, enheten utveckling och internt stöd, förtydligande 

information av Pensionsmyndighetens statistik och den artikel som funnits att läsa i Hem 

och Hyra.  

 

Hyrorna i särskilda boenden i vårt län är i jämförelse med hyresrätter inte särskilt mycket 

högre. Inte heller om man ser till landet i stort. Särskilt inte om man ser till det som särskilt 

boende (säbo) erbjuder samt de krav på byggnaderna som staten har i jämförelse med en 

vanlig liten hyresrätt. 

 

Hyrorna i särskilda boenden i Örnsköldsvik är inte så mycket högre än hyresrätter. Inte 

heller om man ser till landet i stort.  

 

I kvadratmeter (kvm) priset som är högre än för en hyresrätt ingår för Örnsköldsviks del 

gemensamhetsutrymmen (i snitt 8 kvm) samt så kallat övriga kvaliteter som bruksvärderats 

och förhandlats.  

 

Under sammanträdet framför kommunala pensionärsrådet att förnyad kontakt bör tas med  

Hem och hyra för att korrigera artikeln. Då detta är hyresgästföreningens organ så bör det 

vara deras angelägenheten att artikeln är rättvisande och inte kommunens. 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

  

Kommunal pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen. 

- - - - - 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
Blad nr 

Kommunala pensionärsrådet 2022-02-24 7 (10) 

 

Justeras 

    

 

 

§ 4 Korttidsplatser och steget efter korttidsplatser (Kst/2022:82) 
 

 

Ärendebeskrivning 

   

Vid dagens sammanträde lämnar Carina Vestin, avdelningschef särskilt boende, och Linda 

Sedin, avdelningschef ordinärt boende, inom välfärdsförvaltningen, information om 

korttidsplatser och steget efter korttidsplatser. 

Totalt i kommun finns 44 korttidsplatser. Samtliga finns på Lejonbacken 

Ungefär 24 av dessa används till växelvård. Innan man bereds plats görs en utredning 

biståndsenheten av behovet. Några av dessa platser är specifika demensplatser där man kan 

ha växelvis plats 2+2 veckor eller 3+1 vecka. Vid växelvård har man alltid någon anhörig 

hemma.  

10 korttidsplatser är kopplade till den pallitativa vården. 

10 korttidsplatser dit man kan komma för att man behöver en bostadsanpassning, eller andra 

akuta situationer. Detta är ofta beslut på 14 dagar men en förlängning kan beviljas efter 

beslut. 

Under sammanträdet uppstod frågor från kommunala pensionsrådet kring 

biståndsbedömning samt förenklad biståndsbedömning. Kommunala pensionärsrådet önskar 

till kommande sammanträde få ett förtydligande kring dessa frågor. 

Vid sammanträdet framförde kommunala pensionsrådet synpunkter och frågor kring 

kommunens Träffpunkter. Till kommande sammanträdet bjuds avdelningschef Tommy 

Norlin vid välfärdsförvaltningen som ansvarar för kommunens Träffpunkter in.  

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

  

Kommunal pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen. 

- - - - - 
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§ 5 Medlemsbidrag samt lokaler för föreningar (Kst/2022:82) 
 

 

Ärendebeskrivning 

  

Vid dagens sammanträde lämnar Annelie von Wachenfeldt, Fritidsintendent 

Samhällsbyggnadsförvaltningen information om frågor som berör medlemsbidrag och 

lokalbokningar för föreningar. 

 

Frågor som behandlas under mötet: 

Hur fungerar det med föreningsbidrag, hur ser det ut för just pensionärsföreningar? Hur har 

uppräkningen sett ut?  

Man vänder sig till Föreningsbyrån som har handläggare utifrån inriktningen på det bidrag 

man ansöker om. Medlemsbidrag och utvecklingsbidrag är de bidrag som 

pensionärsföreningar kan ansökan om. Medlemsbidrag söks varje år utifrån antalet 

medlemmar. Utvecklingsbidrag avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra 

projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling.  

 

Lokaler för äldre att samlas i  

Möjlighet att träffas i pensionärsföreningar, "pensionärsgårdar". Plats för 200 sittande 

Vara en del i kulturhuset? Vad finns idag och vad kan göras i kommunen?  

 

Föreningarnas Hus  

 

Information om föreningarnas hus, plats för ca 20 personer i sammanträdesrum, ca 40-50 

personer i cafédelen, hyra gratis. Bokas genom bokningskalender. Finns inga andra lokaler 

som föreningarna kan låna gratis, särskilt inte för 200 sittande.  

 

Under sammanträdet framför kommunala pensionärsrådet att de saknas lokaler som rymmer 

ett större antal sittande personer (ca 250st) och där det finns möjlighet till förtäring, fika. 

Kan kommande bygget av Multisporthall vara ett alternativ. En diskussion om innehållet av 

samlingsutrymmet bör vid nästa KPR möte. Person som kan svara för detta bjuds in. 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om byggandet av en inomhushall för 

boule även där bör kunna man se över eventuella samlingsutrymmen om byggandet blir 

aktuellt.  

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

  

Kommunal pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen. 

- - - - - 
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§ 6 Tillsammanskontraktet (Kst/2022:82) 
 

 

Ärendebeskrivning 

  

Vid dagens sammanträde lämnar ordförande Carolina Sondell en kort information om 

aktuellt läge för Tillsammankontraktet.  

  

I dialog har vi kommit fram till att förbättringar behöver göras. 

Arbetsordningen ska ses över efter öppna samrådet. 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

  

Kommunala pensionärsrådet anser sig tagit del av informationen.  

- - - - - 
 

- - - - - 
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§ 7 Övriga frågor () 
 

 

Kommunala pensionsrådet tillägger att punkten Övriga frågor läggs till föredragningslistan 

på alla möten. Till dagens sammanträde har man följande punkter som tillägg: 

 

• En insändare i Örnsköldsviks Allehanda från Kommunala pensionsrådet riktad till 

kommunens och regionens politiker samt tjänstemän har inte fått ett enda svar. 

Ordförande Carolina Sondell (S) samt ledamot Anna Sundberg(S) besvarar den.  

I framtiden skicka insändare/frågor direkt till Carolina Sondell eller Anna Sundberg. 

 

• Kommunala pensionärsrådet efterlyser information om tillsyn av trygghetsboenden. 

Till kommande möte inbjuds Fredrik Sandberg projektledare vid 

fastighetsavdelningen. 

 

• En önskan om att återgå till följande mötesordning samt att möten förläggs i 

Hägglunds Arena. 

09:30 - 11:00 KPR förmöte 

11:00 -12:00 KPR möte 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 -16:00 KPR möte  

 

• En analys önskas av resultatet av Öppna jämförelser . 

 

• Ersättares deltagande vid KPR AU lyftes och sammansättningen ses över.  

 

• Planering Öppet samråd den 19 maj 2022 

Tid Frågor/Ärenden/Aktivitet 
10:00 - 11:00 Ordinarie KR +Workshop om frågor och information 

för framtida möten 

11:00 - 11:15 Fika 

11:15 - 12:00 Ordinarie KR +Workshop om frågor och information 

för framtida möten 

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 14:00 Presentation av respektive parti ca 5 min per parti 

• Redovisning äldreomsorgen – visioner 

kommande 4 åren och vad senaste 4 åren? 

14:00-14:15 Fika 

14:15 -15:00  Paneldebatt äldrepolitiken 

 

Pensionärsorganisationerna ansvarar för och bjuder in moderator. 

 

- - - - - 

 

 


