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____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid                        Hamnskär, stadshuset kl. 09.00 – 11.20 
    
Beslutande 

Kurt Rosendahl, ordförande 
Gun-Britt Liljergren, Ks 
Kurt Lindfors, Sn 
Olof Lundgren, SPF 
Roland Harr, PRO Seskarö  
Hjördis Preiman, SKPF 
Anders Lundbäck, PRO Seskarö 
Anders Tapani, SPF 
Maj-Britt Harila, PRO Karungi 
 

Övriga deltagare  
 Lasse Stenman, sekreterare 
   
  
                                     
  
  
  
 Åke Bolmgren 
Utses att justera  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
  
Under- 
skrifter  Sekreterare ………………………………………………….. Paragrafer   30-37 
  Lasse Stenman 
  
 Ordförande  ………………………………………………….. 
  Kurt Rosendahl 
  
 Justerare ……………………………………………………………………………………………………. 
                                           Åke Bolmgren 
 
 ____________________________________________________________ 

     ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunala pensionärsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-05 
  
Anslagsdatum  Anslaget tas ned 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift   ………………………………………………………
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Ärenden 
 
Kpr § 30 
 
Öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna till årets fjärde sam-
mankomst i rådet. 

 
_____ 
 
Kpr § 31 
 
Justerare 
 
Ledamot Gun-Britt Liljergren 
_____ 

 
 
Kpr § 32 
 
Föregående protokoll 
 
Läggs till handlingarna efter dragning av ordföranden. 
_____ 
 
Kpr § 33 
 
Besök av gatuchef Robert Ekholm 
 
Ekholm uteblir, på grund av missförstånd visar det sig. Rådet beslutar att skicka frå-
gor över mejlen för skriftliga svar. 
 
Flera ledamöter stör sig på den dåliga parkeringsdisciplinen i centralorten, där bilar 
allt som oftast står med ett hjulpar på trottoaren – till exempel invid Lundens äldre-
boende längs Storgatan. Rådet efterlyser repressalier för dessa trafiksyndare. 
 
Det faktum att medborgare kan hämta gårdssand för halkbekämpning i centralorten 
upplevs positivt, men man efterlyser samma service i större byar. 
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I Seskarö finns redan en plats för sanden anvisad – på en kommunal yta bakom 
Handlarens lokaler. 

 
____     
 
Kpr § 34  
 
Föreningslokaler – sekreteraren har blivit briefad av fastighetschef Jimmy Henriksson 
 
Henriksson konstaterar att det ytterst är en politisk fråga och att rådet bör uppvakta 
aktuellt kommunalt beslutandeorgan. Men han nämner Station som ett tänkbart al-
ternativ, då det finns planer att flytta verksamheten vid Ungdomens hus som nu hu-
serar i lokalerna. 
 
Rådet ser inte Station som något bra alternativ på grund av bristande tillgänglighet 
och att byggnaden är avsides belägen. 
 
I stället för rådet fram tanken på ett bokningsbart, konferensutrustat ”Föreningarnas 
rum” i stadshuset. Sekreteraren skickar ut frågan på remiss hos berörda instanser. 
 
 

                 ____     
 
Kpr § 35 
 
Frågor till socialchef Marjo Koivumaa som besvarats i mejlkonversation 
 

1. Finns möjlighet att inrätta lunchrestaurang vid Lundens äldreboende? Vet ej 
 

2. Vilka boendeformer finns/kommer att finnas i centralorten och i byarna? Utifrån kommu-
nal verksamhet i centralort finns vård och omsorgsboenden och ett mellanboendeprojekt 
startar 2019. Trygghetsboende finns och kommer att byggas fler trygghetsbostäder. På 
Vallen finns seniorboende. 

 
3. Vad ingår i den uppsökande verksamheten riktad till medborgare över åttio år? Hembe-

sök erbjuds av biståndsenhet. En hel del information delges under besöket. 
 

4. Kostnader för pensionärer som har hemtjänst? Avgiftsnivå regleras utifrån det man blivit 
beviljad. Idag har vi 8 avgiftsnivåer. 

 
5. Finns några planer på resurs som kan hjälpa den åldrande befolkningen med exempelvis 

att handla matvaror eller andra vardagsnära sysslor? Stöd med serviceinsatser som in-
köp, städ, tvätt osv finns idag som en insats via hjälp i hemmet. Man ansöker om dessa 
via biståndsenheten.  
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Stöd med detta kan man även som enskild köpa direkt via LOV utförare som Tornedals-
samariten, Kaksin AB och Mirkkus städservice. 

 
 

____     
 
Kpr § 36 
 
Övriga frågor 
 
Utvärdering av Äldredagen den 30 augusti 
 
Hearing i äldrefrågor i stadshusets sal Sandskär tycker rådet utfaller till belåtenhet 
och moderatorn Bertil Pääjärvi får beröm för sin insats, med ett aber för skral publik 
uppslutning. 
 
Rådet understryker vikten av förnyelse till kommande år.  
 
Allmänt om rådsarbetet 
 
Ledamot Kurt Lindfors efterlyser bättre engagemang och disciplin i rådsarbetet, med 
insikten om att resultatet är avhängigt arbetsinsatsen. Rådet ser inget problem med 
att också ersättare deltar i arbetet och att varje förening kan välja upp till tre sådana. 
 
Ledamot Åke Bolmgren vill ha ny översyn av rådets stadgar och konstaterar att in-
tresset för Kpr är ljummet från politiker och tjänstemän. Den trenden finns också på 
länsplan. 
 
Av den anledningen får sekreteraren i uppdrag att formulera ett öppet brev till dessa, 
med uppmaning till större lyhördhet och förhoppning om dialog av högre kvalitet. 
 
Språkpolicy inom omsorgen 
 
Ledamot Roland Harr ställer en rak fråga till socialchef Marjo Koivumaa. ”Finns ett 
språkproblem inom hemtjänsten och omsorgen?”. Detta på grund av den tendens att 
använda finska i vardagen som lätt alienerar de enbart svenskspråka vårdtagarna. 
Sekreteraren vidarebefordrar frågan till Koivumaa. 
 
 
Kpr § 37 
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutar mötet och tackar för gott samarbete under året. Förhandlingar-
na avrundas med lätt jullunch hos Tornedal & Co. 

 


