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PROTOKOLL
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Kommunala Pensionärsrådet
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§1

Presentation av rådet
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Information noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ordförande Helena Brink, vice ordförande Ove Schönning, Jessica Lövdahl, sekreterare i
rådet och strateg för funktionshinderfrågor, samt rådet presenterar sig själva.
Ledamot från kommunen är Yvonne Oscarsson (V) och ersättare är Sylvia Olsson (KD).

§2

Föregående protokoll
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet
2. Föregående protokoll läggs till handlingarna

Sammanfattning
Föregående protokoll från 17/11 2014 gås igenom.
Anna-Maria Winblads (PRO Järvsö) utvärdering av KPRs verksamhet delas ut då den inte
kom med i sammanfattningen av utvärderingen, se protokoll från 17/11 2014. Anna-Maria
Winblad vill att hennes utvärdering läggs till i den sammanfattande utvärderingen.
Rådet anser att sammanfattningen var mild utifrån det som yttrades om. Mest iögonfallande är
att KPR som remissinstans inte har fungerat.
Jessica Lövdahl, sekreterare i rådet, informerar om att hon är med i remissgruppen för
bygglovsärenden. När det kommer upp ärenden som är relevanta för kommunala
pensionärsrådet kommer hon att informera rådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Val av arbetsutskott
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Som ledamöter i AU väljs;






Helena Brink (C)
Ove Schönning (S)
Jan Nilsson, PRO Ljusdal
Göte Burefjord, SPF
Evy Sjögren, SKPF

Som ersättare väljs:




Justerare

Anna-Maria Winblad, PRO
Bernt Björk, ersättare SKPF
Sune Öster, SPF Färila

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2015-03-18

§4

Genomgång av reglementet
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. En ändring i reglementets text ska ske. Ny mening ska vara ” I arbetsutskottet ingår
ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter och tre ersättare från
pensionärsorganisationerna.
2. Reglementet skickas till kommunstyrelsen för godkännande
3. Helena Brink bjuder in Marita Wikström (förvaltningschef för omsorgsförvaltningen)
samt Ingrid Sundström (verksamhetschef för äldreomsorgen) till nästa möte för
information om omsorgsförvaltningens budget.
4. Informationen noteras till protokollet
Sammanfattning
Reglementet går igenom och följande kommentarer sker;


KPR har inte märkt någon effekt av att vara knuten till Kommunstyrelsen. Däremot
har man förstått att medborgarförslag har starkare ställning än rådet och att ett
medborgarförslag fortare når fram till Kommunstyrelsen.



Göte Burefjord (SPF) anser att man tidigare fått protokollet från KPR möten för sent.
Den ändring som gjorts med att man får protokollet skickas ut direkt efter justering är
bra.



Endast föreningar som har en riksorganisation får vara med i KPR.



Under rådets sammansättning, punkt 4 sker en diskussion om datum. Det som
diskuterades var att alla föreningar inte har valt sina företrädare till 1 november och att
man väljer per år då stadgarna för organisationerna är olika. Det bestäms att låta
meningen vara kvar.



Under Organisation och arbetsformer stycke 1 ska två ändringar i texten ske.
Nuvarande text är ”I beredningsgruppen ingår ordförande, vice ordförande och tre
representanter för pensionärsorganisationerna.” I texten ska ordet beredningsgruppen
bytas till arbetsutskottet och det ska tilläggas att de ska vara tre ledamöter och tre
ersättare från pensionärsorganisationerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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I reglementet står att rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett
sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.
Helena Brink informerar om att ramen för budgeten i kommunen görs i april och att
ramen fastställs i juli. På hösten fördelas budgeten ut i verksamheterna. Ett
sammanträde om budget borde därför ske i maj innan budgeten ska tas i fullmäktige.
Helena Brink kommer att bjuda in Marita Wikström (förvaltningschef för
omsorgsförvaltningen) samt Ingrid Sundström (verksamhetschef för äldreomsorgen)
till nästa möte.
Göte Burefjord (SPF) önskar ha det som ett särskilt möte för budgetfrågan.
Jan Nilsson, justerare och Helena Brink, ordförande är oeniga om ett tillägg i texten
där Jan anser att det beslutades att det skulle stå ett sammanträde utöver de fyra som är
inplanerade och att det skulle vara ett extra sammanträde för budget. Frågan tas upp
vid nästa råd.



KPR vill att kallelsen till KPR ska åtföljas av handlingar och beslutsunderlag för mer
information om punkterna.



Helena Brink informerar att reglementet för arvodesersättningar. Är man ersättare åt
ordinarie ledamot får man halvt arvode men om man är med utan att tjänstgöra får
man inget arvode.



Jessica Lövdahl informerar om att det nya reglementet behöver antas.

§5

Budget 2015
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning
Ordförande Helena Brink informerar om budgeten för 2015. Budgeten är antagen av
fullmäktige.
Helena Brink informerar om att om det är ett aktivt råd kan man ansöka om en utökad budget
nästa år. Om det är angeläget kan man även äska pengar under budgetåret 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2015-03-18

Helena Brink vill att man tar med sig till föreningarna att tala om för rådet vad de vill på de
olika orterna och vad för aktiviteter som önskas. Som exempel ger Helena förslag på att ta
råden på olika orter samt anordna någon aktivitet i samband med mötet.

§6

Mötesplanering 2015
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Mötestiderna för 2015 godkänns.

§7

Utbildningsdagar 2015
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1.

Utbildningsdag kommer att ske den 4/6 på Kramsta i Järvsö

Sammanfattning
Rådet är tveksam till en utbildningsdag med Frivilligcentralen. Rådet vill ha utbildning och
inte information på utbildningsdagen.
Helena Brink informerar om att rådet för funktionshinderfrågor vill arbeta med sin policy för
funktionshinderfrågor på utbildningsdagen.
KPR har önskemål om att få veta vad som pågår i huset, är det någon omorganisation på
gång? KPR vill främst veta om organisationsförändringar som sker i omsorgsnämnden.
Helena Brink ger i uppdrag till ledamöterna och föreningarna att komma med förslag på
utbildning.
En inbjudan till seminarium skickades med kallselsen. Helena Brink anser att det är den
utbildning som rådet kan få utöver de två utbildningsdagarna per år.
I KPRs reglemente står att de ska erhålla utbildning likvärdig den som erbjuds
nämndsledamöter i kommunen. Kommunchef Claes Rydberg har i uppdrag att ordna en
likvärdig utbildning åt KPR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Skrivelse gällande neddragning av busslinjer
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet
2. Peter Collin, VD för x-trafik, och Karin Jansson, regionråd på hållbarhetsnämnden ska
bjudas in till nästa råd den 20/5.

Sammanfattning
SPF Järvsö har lämnat in en skrivelse om den planerade indragningen av sjukbussen till
Gävle.
Björn Brink, hållbarhetsutveckling på X-trafik har informerat Helena Brink om att det inte
finns något beslut att dra in sjukbussarna. Det finns ett förslag från X-trafik men det har varit
mycket protester och det är ytterst tveksamt om det kommer att bli verkställt.

§9

Remiss bygglovansökan för trygghetsboende i Ljusdal
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1.

En skrivelse ska göras av ordförande Helena Brink och strateg i funktionshinderfrågor
Jessica Lövdahl.

Sammanfattning
Information ges om en bygglovsansökan för hissar på det kommande trygghetsboendet i
Ljusdal. Hissarna kommer inte att gå ner till källarplan vilket innebär att alla inte kommer att
ha tillgång till tvättstuga, förråd, matkällare med mera. Tvättmaskin och torktumlare kommer
att installeras i befintliga badrum och då mest troligtvis som tvättpelare (tvättmaskin och
torktumlare stående på varandra).
En skrivelse ska göras där ska stå att alla boende ska ha tillgång till hela huset vilket innebär
att hissen ska gå ner till källarplan. Alla boende ska ha tillgång till skyddsrum. Badrummen är
för små för att kunna ha tvättmaskin och torktumlare i. Med en tvättpelare kan en
rullstolsburen inte plocka ur sin tvätt ur torktumlaren och risken för brand ökar då en
torktumlare behöver underhåll vilket inte kan göras sittande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Övriga frågor
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning


Helena Brink vill att man tar med sig till föreningarna att tala om för rådet vad de vill
på de olika orterna och vad för aktiviteter som önskas. Som exempel ger Helena
förslag på att ta råden på olika orter samt anordna någon aktivitet i samband med
mötet.



En fråga ställs om det är kommunstyrelsen som ska besluta om vilka ärenden som ska
vara remissärenden. Helena Brink meddelar att nämnderna bestämmer själva vilka
ärenden skickas på remiss till. Till nästa råd kommer information om hur
beslutsgången i remissärenden är.



Järvsö camping har sökt bygglov för att bygga stugor.



En fråga om Björkbacka ställs.



Helena Brink informerar om att det ska startas arbetsgrupper i Färila och Järvsö som
ska arbeta med hur äldrevården ska se ut i Färila och Järvsö, alla som vill och är
intresserade får vara med. Beslut om arbetsgrupper kommer i april i omsorgsnämnden.



Ett förslag läggs på att bjuda in Richard Brännström från Ljusdalshem för att få
information om det nya trygghetsboendet som ska byggas i Ljusdal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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