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 Sid 1 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid                        Hamnskär, stadshuset kl. 09.00 – 11.15 
    
Beslutande 

Ann-Kristin Joki, ordförande 
Sven Tornberg, Ks 
Eivor Olofsson, Ks (fr o m § 4) 
Anders Tapani, SPF 
Roland Harr, PRO Seskarö  
Åke Bolmgren, PRO Haparanda 
Hjördis Preiman, SKPF 
Maj-Britt Harila, PRO Karungi 
Tuula Andersson, Finska föreningens pensionärer 
Laila Ryhänen, Kommunalpensionärerna 
--- 
Anders Lundbäck, PRO Karungi 
Ritva Niska, PRO Karungi 
Marja Hakkarinen, Finska föreningens pensionärer 
Helvi Kitti, Finska föreningens pensionärer 
Carl Stokk, SPF 
 
 

Övriga deltagare Lasse Stenman, sekreterare 
Elsa Thyni, handläggare uppsökande verksamhet 
Robert Ekholm, gatuchef  

  
  
  
Utses att justera Carl Stokk 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
  
Under- 
skrifter  Sekreterare ………………………………………………….. Paragrafer   1-10 
  Lasse Stenman 
  
 Ordförande  ………………………………………………….. 
  Ann-Kristin Joki 
  
 Justerare ……………………………………………………………………………………………………. 
                                           Carl Stokk 
 
 ____________________________________________________________ 

     ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunala pensionärsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-04 
  
Anslagsdatum  Anslaget tas ned 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift   …………………………………………………… 
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Ärenden 
 
Kpr § 1 
 
Öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna till årets första sam-
mankomst i rådet. 

 
_____ 
 
Kpr § 2 
 
Justerare 
 
Ledamot Carl Stokk. 
_____ 

 
 
Kpr § 3 
 
Föregående protokoll 
 
Läggs till handlingarna efter dragning av sekreteraren. 
_____ 
 
Kpr § 4 
 
Val av vice ordförande i rådet 
 
Rådet väljer ledamot Sven Tornberg. Ledamot Åke Bolmgren reserverar sig mot be-
slutet med hänvisning till rådets stadgar, som stipulerar att posten som vice ordfö-
rande bör tillfalla representant för någon av pensionärsföreningarna. Rådet i övrigt 
gör inte samma tolkning av texten i stadgarna. 

 
____     
 
Kpr § 5  
 
Framtida äldreboenden 
 
Elsa Thyni som är ledare för Lundenprojektet redogör för planerad omstrukturering 
av verksamheten med tillhörande utbyggnad. 
Behovet av olika former av äldreboenden är skriande, då andelen av befolkningen 
som är över 80 kommer att öka fram till år 2035. 
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I den processen gäller att hitta boenden som passar individens hälsotillstånd. Antalet 
trygghetslägenheter kommer att byggas ut, men också en ny boendeform kommer 
att introduceras – en nivå mellan trygghetsboende och särskilt boende. För att få 
plats i den nya boendeformen fordras biståndsbeslut. 
Förhoppningen är att åtgärderna ska minska sjuktransporterna mellan Haparanda 
och Kalix samt minska trycket på Klippans korttidsavdelning.  
I den nya boendemiljön vid Lunden kommer man också att se över den sociala situ-
ationen för de boende och undersöka huruvida man kan iordningställa matsalsut-
rymmen som möjliggör gemensamma måltider.  
I en första etapp bygger man ut trygghetsboendet, med förmodad start i maj 2019 
och beräknad färdigställning i december 2020.  
Elsa Thyni kommer att hålla rådet informerat om utvecklingen i saken under året. 
Ledamot Åke Bolmgren uttrycker en önskan om att medlemmar i Kpr ska få med-
verka i planeringen av utbyggnaden. 

                 ____     
 
Kpr § 6 
 
Tillgänglighet 
 
Rådet får besök av gatuchef Robert Ekholm som reder ut begrepp om snöröjning 
och parkering inom centralorten.  
Ekholm understryker att ansvaret för att hålla exempelvis trottoarer rena tillfaller fas-
tighetsägaren och att Haparanda stad ansvarar för de ytor som är kommunal mark. 
Rent allmänt, menar Ekholm att situationen är bättre i Haparanda än i grannkommu-
ner och poängterar att man utöver centralorten tar ansvar också för ytterområden. 
Snöröjning påbörjas vid fem centimeters nederbörd i centralorten (i praktiken vid 
cirka fyra centimeter) och tre centimeter vid skolor samt äldreboenden.  
Motsvarande gräns för riksväg är två centimeter. 
Kommunen ansvarar också för vissa vägsträckor i byarna utanför centralorten. Port-
öppning utförs inte, annat än vid isrivning under våren. 
Ytterst är kvaliteten förstås avhängig ekonomin, där man från kommunens sida 
måste hitta balans mellan verkstad och kostnader. Snöröjningen kostar för närva-
rande mellan åtta och nio miljoner kronor årligen, där den största delen är reglerad i 
ett fastprisavtal med utföraren. 
Ett problem särskilt under vintertid är långtids- och felparkerade bilar i innerstaden. 
Kommunen har vissa befogenheter, men ser gärna att polisen använder sin rätt och 
bötfäller grova felparkerare. Upphandling av bevakningstjänster pågår, där det från 
kommunens sida finns krav på auktoriserad personal hos det företag som lämnar in 
anbud. 
Fortkörning är ett annat problem i centralorten, något som Ekholm tycker ordnings-
makten borde prioritera i högre grad. Gatuchefen har också fått i uppdrag att revi-
dera den lokala trafikförordningen. 
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____     
 
Kpr § 7 
 
Utveckling av lokaltrafik med Ringlinjen 
 
Sekreteraren har fått briefing av planeringschef Göran Wigren, som meddelar att 
Ringlinjen fortsätter att gå som tidigare med samma utförare (Tapanis buss). 
 
Begränsningen ligger i formatet – för närvarande finns bara en buss i trafik. Diskuss-
ioner i arbetsgrupp som också består av representanter för Torneå kommun pågår 
emellertid, där en utökad turlista över landsgränsen finns på agendan. Här finns dock 
stötestenar i nationella regelverk och ekonomiska begräsningar, men samtal fortgår. 
Representanter för rådet är välkomna att delta i framtida möten. 

 
____     

 
Kpr § 8 
 
Äldredag/Föreningsdag 
 
Rådet beslutar att hålla årets Äldredag den 7 maj, med aktiviteter på hälsotema för-
lagda till Sverigefinska folkhögskolan klockan 13.00 - 16.30. En arbetsgrupp bestå-
ende av ordföranden, sekreteraren, Tuula Andersson, Hjördis Preiman, Åke Bolm-
gren och (eventuellt) Solveig Mäki planerar aktiviteter, med sekreteraren som sam-
mankallande. 
 
Rådet har också ambitionen att anordna en Föreningsdag lördagen den 31 augusti 
klockan 11.00 – 15.00 och bjuda in föreningar samt sammanslutningar också utanför 
den egna intressesfären. Föreningsdagen tar form under nästa ordinarie rådsmöte 
den 14 maj. 
 
____     

 
Kpr § 9 
 
Övriga frågor 
 
Kontanttillgång 
 
Rådet vill initiera aktion som aktualiserar behovet av kontanter som betalningsmedel 
i vardagen. Former för detta diskuteras under nästa ordinarie rådsmöte den 14 maj. 
 
Årets mötesdatum 
 
14/5, 17/9 och 3/12 med beredning ungefär en vecka innan. 
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____     
 

Kpr § 10 
 
Avslutning 
 
Ordförande avrundar mötet och tackar för visat intresse. 
____     
 
 
 

 


