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Tid och plats 
Biografen, Kilafors klockan 13:15 – 15:15 
 
Paragrafer 
§§ 18-25 
 
Beslutande 
Fredrik Skoglund (S) KS 
Elisabeth Johansson (C) KS 
Jan Nordbakken (M) TFN 
Curt Dübeck (M) MBN 
Elsy Burman (S) KN 
Jan Åbjörn PRO 
Stig Andersson PRO 
Ingegärd Jonsson SKPF  
Barbro Englund SPF 
Ove Eriksson PRO 
Sigrid Bolkeus PRO  
Lillemor Berg SPF  
Ragnar Berglund PRO 
Ossia Olsen PRO 
Ingrid Hammarberg SPF   
 
 
Övriga deltagare 
Louiza Edlund, sekreterare 
Patrik Uras, projektledare för Bollnäs nya resecentrum 
 
Utses att justera 
Sigrid Bòlkeus 
 
Justeringens tid och plats 
2019-09-18, kl 13:15, Kommunstyrelsekontoret 
 
 
__________________________________ 
Fredrik Skoglund, ordförande 
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__________________________________ 
Louiza Edlund, sekreterare 
 
 
__________________________________ 
Sigrid Bolkeus, justerande 
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 18  Genomgång av föregående protokoll 2019-05-07 

 

Beslut 
 
Pensionärsråd beslutar  
 
att protokollet läggs till handlingarna. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 19  Rapport/aktuella frågor från pensionärsorganisationer 

 

Beslut 
 
Pensionärsråd beslutar  
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Under denna rubrik finns det möjlighet att väcka aktuella frågor från 
pensionärsorganisationerna. 
 
 
Sigrid Bolkeus, PRO, 
berättar att personal på Kilafors Hälsocentral har varit nöjda för drop in när det 
gäller provtagning under sommarsamverkan. Vidare finns bland en del patienter 
ett missnöje med en del av hyrdoktorerna som man menar inte riktigt uppfattas 
som fullt kompetenta. Ett annat bekymmer som har luftats är att en läkare på 
Arbrå HC kommer att sluta under hösten. 
 
 
Ledamöter samtalade under mötet om: 

• Att det förekommer en oro i pensionärsgruppen om att någon / några av 
hälsocentralerna Arbrå / Kilafors kommer att läggas ned. 

• Men detta förnekas från centralt håll. 
• Ett önskemål har också kommit om att förlägga möten på förmiddagarna. 
• Minigolvföreningen begär ekonomisk hjälp att bygga en ny golfbana. 

 
 
Ingrid Hammarberg, SPF, 
föreslår att man inför nästa möte på Ringshög skall samåka i stället för att åka 
egen bil, samt 
informerar att köerna för gråstarrsoperation i Hudiksvall är alltför långa. Aleris i 
Bollnäs har sedan något år en fungerande organisation för gråstarroperationer med 
betydligt kortare kötider. Det är viktigt att detta kommer till Patienternas 
kännedom. 
 
 
Ingrid Jonsson, SKPF, 
Informerar om åtgärder för att hjälpa äldre med problemet ofrivillig ensamhet. 
Ett informationsmaterial / studiematerial finns nu framtaget av 
pensionärsorganisationer för uppsökande verksamhet som kallas ”Tillsammans 
mot ensamhet” 
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Jan Åbjörn, PRO, 
berättar att efterfrågan är stor för träff/mötesplatser för seniorer i Bollnäs 
kommun. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 20  PRO Kilafors 75 

 

Beslut 
 
Pensionärsråd beslutar  
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Sigrid Bolkèus, berättar om Pensionärernas riksorganisation, PRO, 75 års historia. 
 
Sigrid berättade att PRO Kilafors i april i år firade 75 år. Föreningen bildades 
1944 i Hanebo kommun för att kunna påverka beslutsfattare i pensionsfrågor. 
PRO tillsammans med andra organisationer ex Svenska kyrkan  
fortsätter att jobba med aktuella frågor som rör pensionärer. 
 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 21  Information om avgifter för trygghetstelefoni  

Beslut 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att påminna Socialnämnden att använda rådet som remissinstans innan beslutet 
fattas, samt 
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
I Bollnäs kommun är sedan lång tid tillbaka trygghetstelefon en gratis insats för 
Särskilda boenden då det ingår i maxtaxan. Ingen behovsprövning är nödvändig 
för någon. För brukare i eget boende tas en avgift ut som i nuläget  
0.39 % av basbeloppet – detta motsvarar i dagsläget 181 kronor i månaden. Därtill 
kommer avgift för eventuell faktiskt utförd tid med 232 kronor per timme. Ingen 
avgift tas ut varken för nyinstallation eller vid flytt av larm vid tillfälligt eller 
permanent byte av bostad.    
På grund av kostnadsökning har socialförvaltningen föreslagit en avgiftsökning 
till 0,45% av basbeloppet som uppskattas motsvara 215 kronor i månaden, och att 
en installationskostnad motsvarande 0,73 procent av prisbasbeloppet (350 kronor) 
ska införas.  
Borttappad trygghetstelefon/larmknapp debiteras för den faktiska kostnaden som 
tidigare. 
Alla avgifter för tryggtelefoni kommer att gälla från och med 2020-01-01  
 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2019-07-29. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Socialnämnden, akt 
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 22  Resecentrum  

Beslut 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Patrik Uhras, projektledare för Bollnäs nya resecentrum, presenterar både 
projektplanen och detaljplanen med byggstart nästa år. 
 
 

Handlingar 
PP – presentation bifogas. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 23  Revidering av instruktion för kommunala pensionärsrådet 2019 

Beslut 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att anta reviderad instruktion för kommunala pensionärsrådet i enlighet med 
förslag, samt   
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Underställt kommunstyrelsen finns rådgivande organ, där det främsta syftet är att 
vara remissorgan till kommunstyrelsen i specifika frågor. Till respektive råd 
(kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet samt 
folkhälsorådet) finns instruktioner som beskriver och reglerar rådets uppdrag. 
Kommunala pensionärsrådet är det rådgivande organ som möjliggör 
överläggning, samråd och informationsutbyte mellan företrädare för 
pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder. 
Valberedningen beslutade 2016-12-06, § 4, att uppdra till förvaltningen att se över 
instruktionerna för samtliga kommunala råd (tillgänglighetsråd, pensionärsråd och 
folkhälsoråd). 
Förvaltningens yttrande 
En översyn av instruktionen för det kommunala pensionärsrådet har genomförts. I 
förslaget har en förändring gällande initiativrätt skett då rådet som referensorgan 
till kommunstyrelsen inte har ställning som kommunal nämnd eller styrelse och 
därigenom inte kan ställas som ansvarig för initierade frågor. 
I övrigt har instruktionen reviderats i syfte att få en liknande utformning som 
övriga rådgivande organs instruktioner.  

 

Handlingar 
Förslag till instruktion för Kommunala pensionärsrådet 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, akt 
 



Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 
    

 

 
BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Bollnäs kommunala Pensionärsråd 2019-09-10 34 

 

Dnr  2019 – 00474 730  
§ 24  Aktuellt läge om evenemanget Trygghet i vardagen 

 

Beslut 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Information lämnas om det aktuella läget om evenemanget Trygghet i vardagen.  
Arbetsgruppen fortsätter med planeringarna.  
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt  
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Dnr  2019 – 00474 730  
§ 25 Rapport/aktuella frågor från nämnder 

 

Beslut 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att förklara sig informerat. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Under denna rubrik finns det möjlighet att väcka aktuella frågor. Rapporteringen 
sker enligt instruktionen för kommunala pensionärsrådet som är antagen av 
kommunfullmäktige 2011-01-31 § 17 ”förtroendevalda ledamöter har 
rapporteringsskyldighet till sin nämnd/styrelse samt ansvarar för att frågorna 
beaktas i nämnderna/styrelsens fortlöpande arbete”. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 

 
 
 
 


