
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plats och tid Tallåsenrummet,  13:15 -  15.30 
 
Beslutande: Markus Evensson (S) 
 Maj-britt Tönners (C) 
 Mona Wandel (SRD) 
 Bo Hammarsten PRO 
 Sören Larsson PRO 
 Göte Burefjord SPF 
 Annika Eliasson SPF 
 Kerstin Åhlen-Nilsson SPF 
 Evy Sjögren SKPF 
 Jan Nilsson PRO 
 Gun Olsson SPF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, sekreterare  
 
Utses att justera Bo Hammarsten  
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Upprop val av justerare 
 
Bosse Hammarsten valdes att justera dagens protokoll. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll som lades till handlingarna. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 3 
 
Svar på skrivelse från SPF Järvsö.  
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
SPF föreningen i Järvsö har inkommit med en skivelse till ordföranden i rådet.  
I skrivelsen tar de upp olika frågeställningar som berör tillståndet inom äldreomsorgen.  
De frågor som de önskar att ordföranden förtydligar är följande. 
 
-  Hur kommer det att fungera med det nya förslaget att servera mat i Ramsjö och är den          
modellen tänkt att gälla på fler platser i kommunen?  
-  Hur kan trivseln förbättras för de boende på Tallnoret? 
-  Hur fungerar de analoga larmen och kommer digital teknik att införas? 
-  Enhetscheferna inom omsorgen upplever en stressig arbetssituation. Vad tänker kommunen 
göra för att förbättra deras situation?  
 
Ordföranden har skrivit ett svar på alla frågeställningar som distribuerats ut till alla 
medlemmar i pensionärsrådet med kallelsen och vid dagens sammanträde redogjorde 
ordföranden för alla frågeställningarna.  
 
Angående serveringen av mat i Ramsjö så är det i dagsläget oklart om projektet kommer 
igång den 1mars som det var tänkt. 
Ordföranden meddelar att det finns ett avtal som reglerar hur kommunen får upphandla 
lokalproducerad mat.  
 
När det gäller trivseln på Tallnoret så arbetar man ständigt arbetar med att förbättra den för de 
boende. 
 
Kommunen leasar sina trygghetslarm. Digitala larm är på gång men det finns svårigheter på 
landsbygden där det inte finns uppkopplingar för digital teknik. 
 När det gäller att kontrollera larmens tillförlitlighet så kommer man att se över möjligheten 
att göra det oftare än man gör idag. Speciellt för personer som bor själva och inte har 
hemtjänst. 
 
Inom omsorgen håller man på att se över chefernas arbetssituation. Det finns ett förslag som 
går ut på att flytta ut enhetscheferna inom stöd och omsorg från förvaltningshuset för att få 
närmare koppling till respektive enhet. 
En åtgärdsplan kommer att presenteras för omsorgsnämnden den 13 mars 2014. 
Åtgärdsplanen skall även delges pensionärsrådet.   
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 4 
 
Översiktsplan Järvsö.  
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
SPF föreningen i Järvsö har inkommit med en skrivelse till Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Ljusdals kommun där de påpekar behovet av att det byggs ett trygghetsboende i centrala 
Järvsö. Enligt Ljusdals kommuns befolkningsprognos så kommer invånarantalet att stagnera 
medan åldersgruppen 65 år och äldre kommer att öka. År 2017 beräknas den att vara 26% av 
befolkningen.  
Det är av största vikt att det tilltänkta boendet förläggs nära mataffär, apotek och hälsocentral. 
Skrivelsen har skickats vidare till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Information kring särskilt boende 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden redogör för nuläget. Det är för närvarande stor efterfrågan på platser inom 
särskilt boende, speciellt korttidsplatser. 
Många som är medicinskt färdigbehandlade tvingas att ligga kvar på sjukhus till en för 
kommunen stor kostnad. Varje dygn kostar ca 4000 kronor. 
I november 2013 hade kommunen kostnad för 4 dagar, i december hade siffran stigit till 170 
dagar. En sådan utveckling är omöjlig att förutse i förväg. 
I dagsläget finns ca 20-25 ansökningar till särskilt boende. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 6 
 
Kontinuitet bland hemtjänstpersonal.  
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Frågan kring den stora personalomsättningen inom hemtjänsten lyfts upp av PRO. 
Ordföranden medger att det har varit svårt att hitta bra rutiner för att minimera antalet 
personal som en brukare måste ta emot. I dagsläget är det ett stort antal sjukskrivna inom 
hemtjänsten vilket ställer till besvär i planeringen. 
Ordföranden och berörda chefer håller på att se över rutinerna för att åstadkomma 
förbättringar.  
Ordförande återkommer vid nästa möte med mer information kring hur det arbetet fortskrider.  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Budget för KPR 2014. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Pensionärsrådet hade 2013 ett överskott på 5 500 kronor i sin budget.  
Budget för 2014 är 60 700 kronor. Pengarna skall täcka medlemmarnas arvoden, 
reseersättning samt förtärning vid de gemensamma råden 2 gånger/år.   
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 8 
 
Kost till äldre. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutade att vid nästa möte göra ett studiebesök vid kommunens centralkök. 
 
Sammanfattning 
Diskussioner har förekommit i rådet om man skulle bjuda in kommunens kostchef för 
diskussion kring kost och äldre. Vid dagens möte beslutades det att rådets medlemmar gör ett 
studiebesök på kommunens centralkök. Där vill man också bli bjudna på mat. Eventuellt så 
fortsätter mötet på Trygghetsboendet på Gärdeåsen. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 
 Diarienummer 
     
 
§ 9 
 
Övriga frågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Informationen noteras till protokollet. 
 

1. Sekreteraren delar ut en inbjudan till ett seminarium från FOU Välfärd Gävleborg till 
rådets medlemmar. 
Rubriken på seminariet är ”Utskriven från sjukhuset– och sedan?”  
Runt om i landet pågår arbeten för att skapa en hållbar vårdkedja mellan sluten vård, 
primärvård och den kommunala vården och omsorgen. Under dagen kommer det att 
ges exempel på olika vård och omsorgsformer som har som syfte att stödja en trygg 
och säker återhämtning efter en sjukhusvistelse. 
För de deltagare i pensionärsrådet som önskar att delta gör en anmälan till Markus 
Evensson.  
Kommunen står för kostnaden för resa tur och retur för de som önskar att resa till 
Gävle.    
 

2. Göte Burefjord framför synpunkter på brister i information på kommunens hemsida.  
Sekreteraren ser till att det blir åtgärdat. 
Göte Burefjord undrar också över vilka regler som gäller för rådets medlemmar. 
Ordföranden informerar om att ledamöterna väljs för en mandatperiod vilket 
motsvarar 4 år. Byten av deltagare kan när det behövs även göras under pågående 
mandatperiod. 
Göte Burefjord undrar om pensionärsrådet är remissinstans. Ordföranden meddelar att 
rådet är remissinstans sen hösten 2013. Kommunstyrelsen skall skicka handlingar som 
de vill ha synpunkter på till rådet.  I dagsläget så har det inte fungerat så bra vilket kan 
förklaras av att det har varit byte på kommunalrådsplatsen så de nya rutinerna har inte 
hittat sina former ännu. 
 

3. Kerstin Åhlen-Nilsson undrar hur övertagandet av hemsjukvården har fungerat. 
Ordföranden meddelar att det i vår kommun har fungerat mycket bra. 
 Det kommer att göras en regional utvärdering av hemsjukvården.  
 

4. Jan Nilsson har inkommit med en skrivelse kring ett ”Värdigt åldrande” 
Han har sin utgångspunkt i en artikelserie som publicerats i Ljusdalsposten. 
Se bifogad bilaga. 
Ordföranden redogör det värdegrundsarbete som pågår sen hösten 2013 i Ljusdals 
kommun. Överallt i alla förvaltningar skall man föra diskussioner kring vår 
värdegrund. Frågan ”Vad är bra kvalité för dig” har också ställts till all personal. 
De som, leder värdegrundsarbetet är Anders Åbom utredare, Ingrid Johansson 
verksamhetsutvecklare, Charlotte Thorstensson  kvalitetssamordnare och Malin 
Fundin utredare. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 

 
 
 
Målsättningen är att innan årets slut skall framtagandet av en lokal värdegrund vara 
färdig. 
Ett värdegrundsarbete skall alltid fortlöpa inom omsorgens verksamheter.  
Ledarna för värdegrundsarbete bjuds in till det gemensamma mötet den 9 juni där de 
får möjlighet att redogöra för hur arbetet fortskrider i vår kommun. 
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