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Plats och tid Rådhuset, KS-salen, 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Curt Andersson 
Leif Carlsson 
Ingemar Ljunggren 
Yngve Nilsson 
Karin Lundblad 
Hans Fernlund 
Bengt Nilsson 
Karl-Åke Engström 
Britt-Inger Häggkvist 
Margit Bäckman0 
 
 
 
 
 
 

Närvarande ersättare Ersättare 

Brita Semb 
Ulla Manhem 
Inga-Lill Viberg-Hansson 
Gun-Britt Rodling 
Mona Rönnkvist 
Kent Näslund 
 
 
 

Övriga närvarande Jonas Nyberg, Cecilia Hjelm, Elisabeth Sjölander och Sussane Sjöberg 

Justerare Margit Bäckman 

Justeringens plats och tid Rådhuset  2020-03-09 kl 13.15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer  

 Sonja Hedenberg 1-7 

 Ordförande 

  

 Ingrid Nilsson  

 Justerare 

  

 Margit Bäckman   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-02-25 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Plats förvaring << 
 

Underskrift 
  

 Sonja Hedenberg  
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§1 

Val av justerare 

 
Margit Bäckman står på tur att justera, datum bestäms till den 9 mars. 
______  
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§2 

Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs med tillägg under övriga ärenden 
______  
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§3 

Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll som är utsänt lades till handlingarna. Uppdatering av 
protokollen på kommunens hemsida. 
______  
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§4 

Informationspunkter 

 
Ordförande informerade om att början av 2020 har varit en positiv period för 
Härnösands kommun. Skatteverkets har beslutat flytta sina arkiv till 
Härnösand och en etablering på Saltvikshöjden planeras. Förutom att det 
skapas ett antal arbetstillfällen under byggnationstiden ska verksamheten 
skapa 30 nya jobb. Det finns även potential att ta emot ytterligare 
arkivverksamhet på området. 
Förutom skatteverkets nya arbetstillfällen ligger regeringens löfte om att 
utlokalisera 80 statliga jobb till Härnösand fortsatt fast.  
Försvarsetableringen Härnösand- Sollefteå är fortfarande ett hett alternativ, 
vilket också är viktigt för Härnösand. 
2020 signalerar många kommuner i Sverige att man har kris i den 
kommunala ekonomin, många så långtgående att man överväger att lämna 
över sin myndighetsutövning till länsstyrelsen pga att underskotten är för 
stora. Härnösands kommun har klarat sig förhållandevis bra, eftersom det 
redan gjordes en kraftig omställning under 2018 och 2019. Därför drabbas 
kommunen inte lika hårt nu och kan istället börja bygga upp en hållbar nivå 
av verksamhet.  
Härnösandshus planerar att bygga ett nytt trygghetsboende i Högsjö. En 
enkät har gått ut till boende i området för att undersöka efterfrågan. Man 
undersöker möjligheten att även göra Ängecenter till trygghetsboende. 
Socialförvaltningen undersöker förutsättningar för korttidsboende på 
sjukhuset. Det är en del i ett arbete med att se över den totala strukturen för 
äldres boendesituation i Härnösand. 
Till dagens sammanträde var Jonas Nyberg och Cecilia Hjelm från 
kommunens överförmyndarenhet inbjudna. De berättar om enhetens 
uppdrag. Om vad det innebär att vara förmyndare, om fullmakt och om 
framtidsfullmakt. Bilaga bildspel. 
 
Elisabet Sjölander verksamhetschef SÄBO och Susanne Sjöberg HR-partner 
var inbjudna för att berätta om hur de jobbar med bemanningen vid 
äldreboenden, särskilda boenden och hemtjänst i sommar. 
Socialförvaltningen och HR-avdelningen har jobbat en hel del med sin 
organisation för att lyckas bra med personalförsörjningen till 
sommarsemestern. De har deltagit i mässor och olika evenemang för att 
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intressera framförallt undersköterskor att söka till Härnösands kommun. Det 
finns ett behov av 150 st vikarier i sommar och i dagsläget är det 100 
sökande som kan erbjudas jobb. Med två stycken mässor kvar är 
förhoppningen stor att de lyckas med att nå målet 150 vikarier.  De finns en 
företrädeslista som gäller de vikarier som varit anställda i två år, det är 
arbetslagstiftningen som styr detta. 
Mässorna där rekryteringen äger rum har varit en framgångsfaktor, den som 
är intresserad får redan på mässan fylla i ett formulär med kontaktuppgifter 
och utbildningar samt bli intervjuad. 
Utflyttningen från Ugglan har för tillfället stannat upp på grund av kö till 
boenden. Det är idag 17 personer som bor kvar på Ugglan.  
______  
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§5 

Information från organisationerna 
 
I Regionala pensionärsrådet har frågan om Nära Vård diskuterats. Det finns 
ett behov av större samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunerna. 
Alla Hälsocentraler ska ha en samordnare som förebygger t.ex fallolyckor. 
2019 anmäldes 245 vårdskador, 101 gick vidare före utredning. 
 
 ______  
  



 

Kommunala pensionärsrådet 

PROTOKOLL 
Sida 

8(10) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§6 

Övriga frågor 

• Trygg hemgång 

• Hemtjänsten i Viksjö 

• Matdistribution - Frusen mat till Jul 

• Hemtjänstavgiften höjd utan att kommunen aviserat höjning 
Fredrik Mattsson kommer att inbjudas till aprilmötet för att besvara frågorna. 
 

• Aktivitetsledarna när extra statliga pengar kommer in 
Besvaras april 
 

• Bänkarna vid busshållplatserna 
Överlämnad till Samhällsförvaltningen för åtgärd 
 

• Hastighetsbegränsning 30 km vid Häggdånger skola 
Måste genomföras av trafikverket. Frågan överlämnad till 
Samhällsförvaltningen. 
 

• Kommunens plan för nya äldreboenden 
I dagsläget planeras för utbyggnad av boendeplatser på Härnögården. Inga 
nybyggnationer aktuella för majoriteten i dagsläget. Oppositionen är av 
avvikande mening i frågan och vill etablera ett nytt äldreboende genom 
nybyggnation på Torsviksområdet. 
 

• Bussarna på E4 Utansjö, linjedragning. 
Översyn av linjedragningar pågår fortfarande. Anropsstyrd busstrafik går nu 
att beställa även i de norra delarna av kommunen. 
 

• Linje 58 Frideborgsgatan förbi Öbacka Hälsocentral 
Linjedragningen är ändrad på grund av att det var mycket svårt att hålla 
tidtabellen då ökningen av resenärer var många fler än beräknat och planerad 
grävning i etapper på Frideborgsgatan. Alternativet för att kunna åka buss till 
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Öbacka hälsocentral är att man tar linje 24 från centrum, den trafikerar 
Gånsviksvägen och därifrån går man Kapellgatan till Hälsocentralen eller 
linje 58 mot Eriksdal och kliver av på Volontärvägen. 
 

• Färdtjänsten.  
Beställning fortsatt kvar på centralen i Ånge 

 

• Stående inbjudan till socialnämnden/förvaltningen 2 gånger/år. 
Planeras i april och september 
 

• 2 representanter från varje förening bjuds in till aprilmötet, inbjudan 
går via KPR:s ledamöter och ersättare. 
 

• Kommunala pensionärsrådets reglemente 
Kommunfullmäktige antog reglementet vid sitt sammanträde den 24 
februari. 
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§7 

Avslutning 
Ordförande tackar all deltagare för dagens möte och förklarar mötet avslutat. 


	§1
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	Föregående protokoll

	Informationspunkter

