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Ärendelista 
 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 19 Föregående mötes protokoll  
§ 20 Fastigheter, tillgänglighet och enkelt avhjälpta 

hinder, information 
 

§ 21 Aktuellt från kommunstyrelsen, information  
§ 22 Ideella insatser  
§ 23 Region Jämtland/Härjedalen, information  
§ 24 Socialförvaltningen, information  
§ 25 Äldreplan 2022–2035, information 2022/608 
§ 26 Namnbyte rådet för pensionärer och 

funktionsnedsatta 
2022/518 

§ 27 Tillgänglighetspris 2022 2022/644 
§ 28 Övrig fråga, mat vid äldreboenden  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 19  

 

Föregående mötes protokoll 

Ärende 

Rådet går igenom protokollet från sammanträdet 31 maj 2022. 

Fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson förtydligar att det inte är ett nytt 
äldreboende som planeras i Funäsdalen, det är ett LSS-boende. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 20  

 

Fastigheter, tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder, 
information 

Ärende 

Fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson lämnar rådet information om 
fastigheter, tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. 

Kommunen ser över lokalbehoven vid flera av skolor som finns i 
kommunen. I Funäsdalen ökar elevantalet och skolan måste byggas om; den 
akuta situationen hanteras med hjälp av så kallade moduler. I Lillhärdal är 
situationen den omvända; elevantalet minskar. Även i Lillhärdal kommer 
situationen att innebära (mindre) ombyggnationer av skolan. Även skolan i 
Hede ska byggas om. Kommunen har begärt anbud på arbetet, men inga har 
inkommit. En ny upphanslingsomgång har inletts och den avslutas i slutet av 
innevarande månad. Också i Sveg ser kommunen över skolstrukturen. 

På Postgränd i Hede håller Härjegårdar på att planera för ett seniorboende. 
Upphandling har genomförts och anbuden öppnas idag. Att just Hede valts 
för projektet beror på att i Hede finns förutsättningar att få statligt stöd för att 
genomföra projektet, detta är närmast en förutsättning för att projektet ska 
bära sig ekonomiskt. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 21  

 

Aktuellt från kommunstyrelsen, information 

Ärende 

Ordförande Anders Häggkvist, som också är kommunstyrelsens vice 
ordförande, lämnar rådet en information om några frågor som för närvarande 
ligger på kommunstyrelsens bord. 

Sedan rådet senast sammanträdde har det förrättats val till bland annat 
kommunfullmäktige. Förhandlingar mellan de i kommunfullmäktige 
ingående partierna pågår i syfte att ta fram ett styre för mandatperioden 
2023–2026. 

Arbetet med att ta fram en budget för 2023 pågår. Budgeten kommer i 
november att fastställas av kommunfullmäktige. Kommunen kommer 
sannolikt att 2022 göra ett överskott, under 2023 kommer det ekonomiska 
läget sannolikt att vara kärvare. Kommunens befolkningsutveckling kommer 
vara en avgörande faktor för kommunens finanser, då invånarantalet är nära 
sammankopplat med hur stora intäkter kommunen kan räkna med. 

”Äldrelyftet” pågår ännu. De statliga bidragen för i år är förbrukade, men 
kommunen kommer fortsätta att erbjuda personalen kompetensutveckling 
och använda sina egna medel för att finansiera detta; på så vis kommer 
kommunen i förlängningen minska beroendet av inhyrd personal. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 22  

 

 

Ideella insatser 

Ärende 

Rådet diskuterar hur olika föreningar kan hjälpa varandra och samhället i 
stort med ideella insatser.  

Rådet enas om att samtliga till nästa möte tar med sig förslag och exempel på 
samverkan i civilsamhället. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 23  

 

Region Jämtland/Härjedalen, information 

Enhetschef Lina Ideborg från regionen lämnar rådet en information om hur 
regionen samverkar med kommunen i syftet god och nära vård. 

Två närvårdsplatser finns sedan den 15 september tillgängliga. Läkare i hela 
kommunen har möjlighet att skriva in patienter vid dessa platser. Det finns 
också två korttidsplatser. Dessa är dock inte en vårdinsats, utan en om 
vårdnadsinsats och beslut om korttidsplats fattas av biståndshandläggare. 

Från och med den 10 oktober kommer regionen att tillhandahålla en 
bedömningsbil som baseras i Sveg. Bilen fungerar som en ambulans som 
bemannas av en sjuksköterska som kan ge vård på plats tills eventuell 
transport till sjukhus kan ske. Bilen kommer finnas tillgänglig 12 timmar per 
dag, dock inte under nätter. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 24  

 

Socialförvaltningen, information 

Ärende 

Socialchef Anda Embretzen lämnar rådet en information om aktuellt arbete 
vid socialförvaltningen. 

Förvaltningen kommer att rekrytera två fysioterapeuter för att stödja 
personer i rehabilitering, samt för att erbjuda förebyggande insatser som ska 
förhindra olyckor. 

Förvaltningen ska börja tillämpa en ny metod för biståndshandläggning, där 
individens behov ska stå i centrum. Istället för att ansöka om en insats får 
man redogöra för vilka problem man har i vardagen och sen ”matchar” 
kommunen det med tillgängliga insatser. 

En ny dagverksamhet för personer med kognitiv svikt ska startas. 

Förvaltningen har fortfarande en inte obetydlig omsättning på enhetschefer 
inom äldreomsorgen. 

Ett samarbete med Härjegårdar har inletts för att se över kommunens 
LSS-boenden. Man kommer börja med att undersöka vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns i Sveg. 

Förvaltningens ekonomi ser för tillfället bra ut, man räknar med ett resultat 
vid årets slut om 400 000 kronor. Pandemin har dock inneburit en särskild 
ansträngning på ekonomin (bland annat genom kostnader för sjukskrivningar 
och vikarieanskaffning). 

Trots kompetenshöjande insatser genom äldreomsorgslyftet är det 
fortfarande svårt att säkra förvaltningens kompetensförsörjning. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 25 Dnr KS 2022/608 

 

Äldreplan 2022-2035, information 

Ärende 

Socialchef Anda Embretzen tillsammans med rådets ordförande Anders 
Häggkvist lämnar rådet en information om arbetet med att ta fram en ny 
äldreplan för kommunen. 

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta planen och 
fullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 17 oktober att behandla 
frågan. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 26 Dnr KS 2022/518 

 

Namnbyte rådet för pensionärer och funktionsnedsatta 

Ärende 

Rådet diskuterar om rådet borde byta namn. Olika nya namn på rådet 
föreslås, men rådet fattar inget beslut. Rådet enas istället om att 
medlemmarna tar med sig de olika förslagen till sina respektive föreningar, 
så behandlar rådet på nytt frågan vid nästa sammanträde. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Hrpf 
2022-10-06 

Hrpf § 27 Dnr KS 2022/644 

 

Tillgänglighetspris 2022 

Beslut 

Rådet ger priset till Café Loftet i Lofsdalen, med motiveringen ”Efter 
ombyggnad 2021 finns nu en ramp som gör det enkelt för rullstolar, 
rullatorer och barnvagnar att komma in i lokalen. En handikappanpassad 
toalett med skötbord har tillkommit och i anslutning till caféet finns även 
handikapparkering.” 

Ärende 

Kommunen delar årligen ut ett tillgänglighetspris om 10 000 kronor, till ett 
företag som använt sin kreativitet, kunskap och god service för att göra sin 
verksamhet mer tillgänglig för alla. 

Rådet utser efter nomineringar från allmänheten en pristagare och priset 
delas sedan ut vid det för året sista sammanträdet i kommunfullmäktige. Till 
årets pris har 3 nomineringar lämnats till kommunen. 

Ekonomi 
Prissumman är 10 000 kronor. Medel för ändamålet finns avsatta i 
kommunens budget. 

Förslag under sammanträdet 

Bo Löfgren föreslår att rådet ger priset till Cafè Loftet i Lofsdalen, med 
motiveringen ”Efter ombyggnad 2021 finns nu en ramp som gör det enkelt 
för rullstolar, rullatorer och barnvagnar att komma in i lokalen. En 
handikappanpassad toalett med skötbord har tillkommit och i anslutning till 
caféet finns även handikapparkering.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om rådet beslutar enligt Löfgrens förslag och fastslår att 
svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunikatörer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2022-10-06 

Hrpf § 28  

 

 

Övrig fråga, mat vid äldreboenden 

Ärende 

Enligt uppgift har maten på Svedjegården inte blivit bättre. Ordförande 
Anders Häggkvist förklarar att eftersom mat generellt har blivit dyrare kan 
det komma att bli ändringar i den kost som serveras. Näringsinnehåll och 
kvalitet ska inte tummas på, däremot kan det bli mer vegetarisk mat.  

Rådet enas om att kostchefen ska bjudas in till nästa möte för att informera 
om kommunens köksorganisation samt för att kommentera det som 
framkommit. 

_____ 
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