
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Plats och tid På distans, 13:00–16:30 
Beslutande Ledamöter 

Anders Häggkvist, ordförande (kommunstyrelsen) 
Märit Eriksdotter (SPF) 
Anna Wiklund (DHR) 
Ulla Pålsson (HLF) 
Britt Fohlin (HRF) 
Lars-Ivar Nilsson (RPG) 
Åke Nilsson (PRO) 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Bo Löfgren (DHR) 
Gunvor Jansson (SPF) 

 Övriga närvarande Malin Elmerstig, projektsamordnare §§ 1–4 
Anda Embretzen, socialchef § 8 
Ann-Kristin Olofsson, fastighetssamordnare § 9–10 
Eva Eriksson, enhetschef Svegsmon § 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Justerandes sign.

Ärendelista 
 
§ 1 Val av vice ordförande 2021  
§ 2 Val av ledamot till arbetsutskottet  
§ 3 Föregående mötes protokoll  
§ 4 Utredning av arbetsmarknadsavdelningen, 

information 
 

§ 5 Tillgänglighet vid församlingshemmet i Sveg  
§ 6 Tidningsprenumerationer, information  
§ 7 Information från kommunstyrelsen  
§ 8 Aktuellt från omsorgen  
§ 9 Aktuellt om tillgänglighet och enkelt avhjälpta 

hinder 
 

§ 10 Synpunkter på tillgängligheten vid övergångsställen 
i kommunen 

2020/64 

§ 11 Information från kostenheten  
§ 12 Flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen 

från fastighet Ögränd till fastighet Senioren 
2020/404 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 1  

Justerandes sign.

Val av vice ordförande 2021 

BESLUT 

Rådet väljer Märit Eriksdotter (SPF) till vice ordförande under 2021. 

ÄRENDE 

Enligt rådets reglemente ska rådet vid det för året första sammanträdet välja 
en vice ordförande för det innevarande året. 

YRKANDE 

Åke Nilsson (PRO) yrkar att rådet väljer Märit Eriksdotter (SPF) till vice 
ordförande under 2021. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om rådet väljer Eriksdotter till vice ordförande under 2021 
och finner att svaret är ja. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 2  

Justerandes sign.

Val av ledamot till arbetsutskottet 

BESLUT 

Rådet väljer Märit Eriksdotter (SPF) och Bo Löfgren (DHR) till ledamöter 
att utöver ordförande ingå i arbetsutskottet. 

ÄRENDE 

Rådets arbetsutskott har under 2020 utöver ordförande bestått av Anna 
Wiklund (DHR) och Gerd Jonsson (PRO). Då Jonsson har flyttat från 
kommunen behöver en rådet utse en ny representant till arbetsutskottet. 

YRKANDE 

Åke Nilsson (PRO) yrkar att rådet väljer Märit Eriksdotter (SPF) som 
ledamot till arbetsutskottet. 

Anna Wiklund (DHR) yrkar att rådet väljer Bo Löfgren (DHR) till ledamot i 
arbetsutskottet i hennes ställe. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om rådet väljer Eriksdotter enligt Nilssons yrkande 
och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om rådet väljer Löfgren enligt Wiklunds yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 3  

Justerandes sign.

Föregående mötes protokoll 

ÄRENDE 

Rådet går gemensamt igenom protokollet från sammanträdet 2020-11-04. 
Åke Nilsson (PRO) frågar hur det blir med information om byvaktmästeri 
samt om trafiken vid ICA i Funäsdalen. Ordförande meddelar att projekt-
samordnare Malin Elmerstig kommer lämna information om byvaktmästeriet 
som en del i informationen om utredning av arbetsmarknadsavdelningen, 
fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson kommer informera om trafik-
situationen vid aktuellt om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 4  

Justerandes sign.

Utredning av arbetsmarknadsavdelningen, information 

ÄRENDE 

Projektsamordnare Malin Elmerstig informerar rådet om den utredning som 
kommunen genomför av arbetsmarknadsavdelningen. Avdelningen har 
under senare tid genomgått förändringar – dels då den har varit en del av 
förvaltningar som har slagits samman, dels då det finns krav att 
verksamheten alltid ska utvecklas. 

Vad gäller byvaktmästeriet har verksamheten, inte minst av privata 
näringsidkare, kritiserats på grund att den uppfattas som bedriven i 
konkurrens med det egentliga näringslivet. Elmerstig har därför fått i 
uppdrag att se över (bland annat) vem verksamheten är till för, huruvida 
verksamheten motsvarar de av kommunstyrelsen fastslagna målen och hur 
motsvarande verksamheter bedrivs och organiseras i andra kommuner. Det 
kan konstateras att kommunens byvaktmästeriverksamhet är dyrare relativt 
till jämförbara verksamheter i andra kommuner och att andra kommuners 
verksamheter i större grad fokuserar på att förebygga fallolyckor. 

Elmerstig kommer presentera sin färdiga utredning i slutet av mars, därefter 
är det upp till kommunstyrelsen att besluta hur verksamheten i framtiden ska 
bedrivas. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 5  

Justerandes sign.

Tillgänglighet vid församlingshemmet i Sveg 

ÄRENDE 

En tid tillbaka, i samband med att ombyggnationen av församlingshemmet i 
Sveg påbörjades, väcktes i rådet frågan om vilka åtgärder som skulle komma 
vidtas för att säkra tillgängligheten i lokalen. Ombyggnationen är nu 
avslutad. Ordförande har haft kontakt med en ledamot i kyrkorådet som har 
försäkrat att församlingshemmet möter alla rimliga krav på tillgänglighet, 
bland annat har toaletterna tillgänglighetsanpassats. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 6  

Justerandes sign.

Tidningsprenumerationer, information 

ÄRENDE 

Rådet beslutade vid sammanträdet 2020-11-04 att uppdra till ordförande att 
redovisa vad som gäller för dagstidningsprenumerationer vid kommunens 
äldreboenden. Ordförande Anders Häggkvist informerar rådet att kommunen 
har avslutat samtliga sådana prenumerationer vid äldreboendena. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 7  

Justerandes sign.

Information från kommunstyrelsen 

ÄRENDE 

Ordförande Anders Häggkvist lämnar rådet en information om ärenden som 
för närvarande är aktuella i kommunstyrelsen.  

Kommunens verksamhet under 2020 har naturligtvis i stor utsträckning 
påverkats av Covid19-pandemin. Den har inneburit svårigheter, men också 
genererat stora statsbidrag till kommunen, vilka i sin tur har bidragit till att 
kommunen kunnat återställa underskott från tidigare år. Påverkan från 
pandemin verkar även under 2021 bli påtaglig. 

Kommunen arbetar för närvarande med projektet VA 2025, som syftar till att 
säkerställa kommunens leverans av fungerande och reglementsenliga VA-
lösningar. Vissa av kommunens avloppsreningsverk motsvarar idag inte de 
krav som ställs på sådana anläggningar och måste således ersättas. 
Sammanlagt innebär detta investeringar om närmare en halv miljard kronor. 
Kommunen avser att av kreditmarknadsbolaget Kommuninvest AB låna till 
investeringen. Tack vare att samtliga Sveriges kommuner borgar för lån som 
ges av Kommuninvest AB erbjuds kommunen lånevillkor som, relativt till 
vad andra kreditgivare skulle kunna erbjuda, är mycket förmånliga. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 8  

Justerandes sign.

Aktuellt från omsorgen 

ÄRENDE 

Socialchef Anda Embretzen lämnar en information om aktuella frågor vid 
socialförvaltningen. 

Kommunen har deltagit i undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
och har fått gott betyg avseende personalens bemötande och förtroendet för perso-
nalen. Resultaten är inte lika uppmuntrande vad gäller äldre som besväras av en-
samhet. Detta gäller särskilt äldre som bor på särskilda boenden, vilket skulle 
åtminstone delvis kunna förklaras av besöksförbud under Covid19-pandemin. 

Pandemin har i dagsläget ingen större inverkan på personalläget i verksamheten. 
För närvarande finns endast ett konstaterat fall i personalen och inga konstaterade 
fall brand brukarna. Arbetet med att vaccinera brukare i äldreboenden och i hem-
tjänsten är i det närmaste klart och nu ligger fokus på att vaccinera personalen. 

Ekonomi 
Förvaltningen gjorde 2020 ett underskott om 2,3 miljoner kronor. Jämfört med 
tidigare år är det ett bra resultat. Arbetet att nå ett resultat som motsvarar budget 
fortsätter naturligtvis. Äldreomsorgen sänkte under 2020 sina nettokostnader 14 
miljoner kronor, vilket förenklat kan sägas bero på ett lägre antal beviljade 
biståndstimmar. 

Åke Nilsson (PRO) frågar om inte kommunen har råd att återinföra terapeutiska 
verksamheter vi de särskilda boendena? Embretzen svarar att kommunen alltid 
prövar nya lösningar för att tillgodose detta behov, men förklarar också att den 
gamla modellen med ”terapibiträden” inte kommer igen. 

Äldrelyftet 
Pengarna från Äldrelyftet har hittills använts bland annat till att utbilda 16 nya 
undersköterskor och ytterligare 10 som för närvarande utbildar sig. 

Hörselombud 
Kommunen har med regionen ett avtal som beskriver ansvarsfördelning vad gäller 
hörselombud. Hörselombud beviljas endast efter remiss från hörselcentralen. I de 
fall kommunen inte får en remiss kan den ingenting göra, eftersom ombudet 
innebär en kostnad som ska faktureras regionen. Utan en remiss accepterar inte 
regionen kostnaden. Kommunen har för närvarande tillgång till hörselombud i 
alla hemtjänstområden utom Lillhärdal. Under 2020 har kommunen förlorat ett 
antal ombud och på grund av pandemin har man inte heller kunnat utbilda några 
nya. Socialchefen lovar att se över möjligheter att inrätta en öppen mottagning 
med hörselombud. Frågan måste dock diskuteras tillsammans med primärvården 
innan en sådan mottagning kan bli verklighet. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 9  

Justerandes sign.

Aktuellt om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder 

ÄRENDE 

Fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson informerar rådet om aktuella 
frågor inom områdena tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. 

Kommunen planerar att bygga om Sonfjällsskolan i Hede. Ombyggnationen 
ska resultera i bland annat bättre tillgänglighet och minskade lokalkostnader 
för kommunen. Ombyggnationen innebär även en flytt av folkbiblioteket så 
att detta inte längre kommer ligga i skolana lokaler. Simhallen ingår dock 
inte i ombyggnationen. 

Vad gäller trafiksituationen vid ICA i Funäsdalen är frågan ännu olöst. Det 
har funnits planer på att separera infart och utfart, men en sådan lösning 
skulle istället medföra andra problem. Kommunen arbetar vidare för att finna 
en hållbar lösning. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 10 Dnr Ks 2020/64 

Justerandes sign.

Synpunkter på tillgängligheten vid övergångsställen i 
kommunen 

ÄRENDE 

Kommunen har från DHR fått en skrivelse angående tillgängligheten vid 
bevakade övergångsställen i kommunen. Under vintertid plogas snövallar 
upp kring stolparna och det blir då svårt att när man ska korsa vägen komma 
åt att trycka på knappen för att få trafikljusen att slå om. Fastighets-
samordnaren lovar att se över om kommunen kan påtala problemet för de 
entreprenörer som utför snöröjningen, alternativt se över om det går att ställa 
särskilda krav i upphandlingen. 

Det faktum att snöröjningen vid de berörda övergångsställena helt eller 
delvis är Trafikverkets ansvar kan begränsa kommunens möjligheter att lösa 
problemet. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 11  

Justerandes sign.

Information från kostenheten 

ÄRENDE 

Enhetschefen vid Svegsmons kök, Eva Eriksson, lämnar rådet en 
information om kommunens rutiner för tillagning och distribution av mat i 
äldreomsorgen. All mat (förutom maten i Ytterhogdal, vilken lagas på plats), 
tillagas i Sveg och kyls sedan ner för distribution till hela kommunen. 
Erikssons uppfattning är att brukarna på det hela taget är nöjda med 
metoden. 

Frågan väcks om vilka kostnaderna för matdistributionen är. Ordförande 
Anders Häggkvist anordnar vid ett kommande sammanträde en redovisning 
av dessa. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-03-04 

Hrpf § 12 Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

Flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen från 
fastighet Ögränd till fastighet Senioren 

ÄRENDE 

Kommunen bedriver idag verksamheter på den kommunägda fastigheten 
Läkaren 5, kallad Ögränd, i Sveg. Under 2020 har samhällsutvecklings-
förvaltningen utrett möjligheten att flytta dessa verksamheter till 
Härjegårdars fastigheter Krediten 1–4 i Sveg, gemensamt kallade Senioren. 
Utredningen i ärendet visar att det finns flertalet fördelar med att flytta 
verksamheten, både gällande anpassning av lokaliteterna samt ökad 
attraktionskraft vid Senioren. En flytt av verksamheterna på Ögränd är i linje 
med beslutade mål att minska kommunens lokalytor med 3 % per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari (§ 18) inhämta rådets för 
pensionärer och funktionsnedsatta åsikter i ärendet. 
 
Härjegårdar fastighets AB:s VD, Hans Heuser och enhetschef vid 
arbetsmarknadsavdelningen, Patrick Andreasson, informerar om kommunens 
och bolagets planer för flytten, samt besvarar rådets frågor. 

Ekonomi 
En flytt av verksamheterna på Ögränd innebär ökade hyreskostnader för 
kommunen. Dessa kan hanteras inom ramen för fastighetsbudgeten. Ingen 
utökad ram behövs. Försäljning av Läkaren 5 ger kommunen en intäkt samt 
minskar kostnader för åtgärder på fastigheten, vilka annars skulle vara 
påkallade med hänsyn till arbetsmiljön. Bland annat behöver brandskyddet 
åtgärdas. 
 
En flytt kommer innebära att det kommunala bolaget Härjegårdar ökar sina 
hyresintäkter, undviker nedskrivningar och får bättre möjligheter att 
attrahera fler hyresgäster. 

BESLUTSGÅNG 

Då informationen delgivits och samtliga frågor besvarats frågar ordförande 
om rådets mening är att kommunstyrelsen kan fortsätta med det koncept som 
idag har presenterats för rådet och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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