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Tre råd från kommunledningen svarade på frågor den 16 jan 2023 

SPF Seniorerna Östersund hade 

bjudit in kommunalråden Niklas 

Daoson (s) och Effie Kourlos © och 

oppositionsrådet Pär Jönsson (m) 

till ”heta stolen” för att svara på 

frågor och diskutera olika lösningar 

som de kunde tänka sig. 

 

 
 På bilden ser vi de tre råden tillsammans med 

samtalsledaren, fr v Pär Jönsson, Per Söderberg, 

Effie Kourlos och Niklas Daoson. 

 Foto Sven-Olof Andersson 

Föreningen ordförande Per Söderberg, som har nära 45 år bakom sig i kommunpolitiken, var 

frågeställare och diskussionsledare i Östersundstravets publikhall. 

Det första området som behandlades var ev lägre bussbiljettpriser för pensionärer. Den 

frågan har varit i luften i många år och det är oklart när utredningar kommer att vara klara. 

Klart svar var dock att det inte kommer att bli gratis resor. På frågan om problem för de som 

har rollatorer att registrera sina biljetter med ingång mitt på bussen framhöll Pär Jönsson att 

det borde bli samma regler som gäller för resenärer med barnvagnar. 

När det gäller Östersundslänken så pågår detta planeringsarbete nu utifrån uppgörelsen 

mellan C och S i det s k mittstyret. När det gäller busstorget så skall det tas fram en ny plan. 

På frågan om Jämtkrafts stora vinster så kommer kommunen att kunna finansiera olika 

satsningar. Pär Jönsson har aktualiserat en skattesänkning men den får inte gehör från den 

nuvarande kommunledningen - ”det kan leda till behov av en skattehöjning efter något år” 

Alla tre råden var klara på att kontanter kommer att behövas i framtiden. Staten måste ta ett 

beslut om hur det skall fungera med kontanthantering och vilka krav man skall ställa på 

affärer m fl. I Norge o Danmark är det lagstiftat att kontanter skall få användas som 

betalningsmedel. Problemet med appar vid parkering är ett område som måste ses över. Det 

finns planer på ev ”seniorparkering” 

Försvarssatsningarna kommer att innebära minst 800 jobb i länet. 

Effie, Niklas o Pär var överens om att KPR (Kommunala pensionärsrådet) är ett viktigt forum. 

De politiker som är valda - ordförande eller vice ordförande i vissa nämnder/styrelser måste 

boka in de 6 sammanträden som är planerade under året.  
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En fråga om systemet med passansökningar fick svaret att det kan överföras till annan 

myndighet och att det borde finnas förvaringsmöjligheter för de pass som inte hämtats ut 

inom 3 månader - även om det är svårt att förstå varför passen inte hämtas ut. 

Det fanns en enighet- Niklas, Effie och Pär berättade om aktuella äldreboenden och vikten av 

att planera för hemtjänst där antalet personer som utför besöken skall minska. 

 

 
 
 
Efter SPF-möte var det dags för 

några mötesdeltagare att gå rumt 
i travets publikhall 

 
 På bilden ser vi Stig Nillbrand , Mona Wallander, 

Carin Ahlberg och Eivy Hammar 
Foto: Per Söderberg 

 

 

  


