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§ 20

Föregående protokoll
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Protokollet från KPRs möten läggs ut på hemsidan ljusdal.se. De ska även skickas till alla
medlemmar i rådet. Detta skedde inte med det förra protokollet på grund av att sekreteraren
inte kände till det.

§ 21

Äldredagen Peppar/peppar dagen 1 oktober
Kommunala pensionärsrådet
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson informerade om Äldredagen
Peppar,peppar som äger rum den 1 oktober. Den har fokus på äldres säkerhet.
Programmet har satts ihop av ett antal tjänstemän från förvaltningen och Räddningstjänsten.
Information om att dagen kommer att äga rum har även mejlats till representanter för PRO
och SPF. Det har dock varit ont om tid att få ihop ett program då MSB (Myndigheten för
samhällskydd och beredskap) gick ut med datum för dagen först i augusti.
Peppar, peppar äger rum den 1 oktober, klockan 10:30 i förvaltningshuset. Program:
10:30
Undvik att drabbas av brand.
11:00
Träning och kost för bättre livskvalitet.
Uppsökande verksamhet.
11:30-13
Paus, möjlighet till att gå tipsrunda, boule mm.
13-14
Föreläsning, civilförsvarsförbundet.
14-15
Möjlighet att gå tipsrunda, boule mm.
Det kommer en annons i LjusdalsPosten och affischer ska sättas upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum
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§ 21 forts
Samma vecka som Peppar, peppar – dagen pågår kampanjen Ramla inte! För den finns en
diger idékatalog lg.se (landstingets hemsida). Kontaktperson för den dagen är Maria
Hjärtmyr, utvecklingsledare för Norra Hälsingland, telenr: 070-617 53 46

§ 22

Rapport från omsorgsnämnden
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
KPRs ordförande Markus Evensson redogjorde för de aktuella frågorna i omsorgsnämnden
och svarade på frågor från ledamöterna i KPR. Han informerade om att alla är välkomna att
vara åhörare på omsorgsnämndens möten och på så sätt få redogörelser direkt från
förvaltningen. Sekreteraren kommer att skicka ut kallelsen till omsorgsnämnden till
ledamöterna i KPR, via i första hand mejl men även via post till dem som inte har mejl.
Budget
Hela omsorgsnämnden befinner sig i en mycket pressad situation ekonomiskt. Budgeten
ligger på minus 20 miljoner kronor. Förvaltningens budget är cirka 430 miljoner kronor varav
äldreomsorgen står för cirka 60 procent. Verksamheten är personaltät och pågår dygnet runt.
Den största avvikelsen gentemot budget står individ- och familjeomsorgen för. Den främsta
anledningen är ett stort antal placeringar och insatser gentemot barn, ungdomar, familjer och
vuxna. Men även försörjningsstödet har ökat. Omsorgsnämnden har ansökt hos
kommunfullmäktige om stöd på 10 miljoner kronor just med anledning av placeringar inom
individ- och familjeomsorgen.
De utbildningssatsningar som har gjort i form av värdegrundsarbetet och social
dokumentation har frestat på ekonomi. För äldreomsorgen är värdegrundsarbetet lagstadgat
och social dokumentation ingår i ledningssystem för kvalitet vilket också är ett krav enligt lag
att det ska finnas.
Det finns ett önskemål från KPR att få budgetprocessen presenterad vid nästa möte.
Björkbacka
Förvaltningen har gett som ett sparförslag att lägga ned vård- och omsorgsboendet
Björkbacka i Järvsö. Det skulle ge en besparing på 4,5 miljoner kronor. Anledningen är att
förvaltningen har svårigheter att fylla platser inom äldreomsorgen och har haft de senaste
åren. Allt fler bor hemma med hemtjänst. De som sökt plats har legat kring 20 de senaste
åren. På frågan om det är svårt att få plats på boende svarade Markus Evensson att
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22 forts
redovisningen vid omsorgsnämnden i augusti visade att det var fem personer som tackat nej
till erbjuden plats. Det fanns alltså fem icke verkställda beslut. Orsaken till att personer tackar
nej kan vara att de vill bo på ett speciellt boende där det just nu är fullt, eller att de inte vill
flytta när plats erbjuds.
Närsjukvården
Det har varit många turer kring närvårdsavdelningen i Ljusdal där landstinget har HSL-platser
och kommuner SoL-platser vilka de samarbetar kring. Tjänstemännen på kommunen och
landstinget fick i våras uppdrag att ta fram ett förslag på hur samarbetet ska ske framöver då
avtalet går ut. Både Ljusdals kommun och landstinget vill att samarbete ska fortsätta.
Uppfattningen från tjänstemännen är att verksamheten behöver förändras sett till dagens
behov och möjligheter. Politikerna har förlängt det gällande avtalet tills det finns en politiskt
godtagbar lösning. I dagsläget vill kommunstyrelsen och landstingets politiker behålla
närvårdsavdelningen som den är.
Ljusdals kommuns tjänstemän anser att de kan möta behovet av SoL-platser inom den egna
omsorgen. En möjlighet är även att erbjuda landstinget platser från kommunen.
Vi skulle även kunna ha platser som landstinget kan nyttja hos oss. Närvårdsavdelningen
handlar mycket om palliativ vård där det finns en oro för hur den skulle bli för yngre personer
i framtiden.

§ 23

Leopold Stoltz utredning
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ledamöterna i KPR har fått Leopold Stoltz utredning skickad till sig samt ett protokoll om
bromspaketet där det står en del av vad som pågår och vad som redan har gjorts inom
förvaltningen för att förbättra arbetssituationen och arbetssätt.
Det pågår processkartläggningar av många processer för att genomlysa dem och se problem
och möjliga lösningar/nya sätt att arbeta. Bemanningsenheten har fått ytterligare en tjänst och
all rekrytering ska ske genom Bemanningsenheten.
Det finns en stor medvetenhet om de problem och utmaningar som förvaltningen har och står
inför. Det är ännu för tidigt att följa upp om något av det som förändrats har gett effekt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Utvärdering av KPRs verksamhet
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådets verksamhet ska utvärderas genom en enkät. Ledamöterna ska ta
hjälp av medlemmarna i respektive förening.
Ordförande Markus Evensson har satt ihop en enkät och ledamöterna hade några frågor de
ville lägga till, bland annat hur KPR fungerar utifrån reglementet. Enkäten kommer att
skickas ut tillsammans med reglementet och protokollet.
Ledamöterna och föreningarna har till den 20 oktober på sig att besvara enkäten. Då ska de
vara Markus Evensson eller sekreterare Kerstin Karell tillhanda. Nästa arbetsutskott för KPR
är den 27 oktober.

§ 25

Budget för KPR 2015 och budgetprognos 2014
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Budgeten för KPR är 60 000 kronor per helår.
Vid halvårsskiftet hade KPR halva sin budget kvar.

Justerare
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Diarienummer

§ 26

Övriga frågor
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Nya ledamöter till Kommunala pensionärsrådet kan väljas i samband med föreningarnas
årsmöten och inte nödvändigtvis per den 1 november 2014.

Sammanfattning
Val till KPR
Enligt reglementet ska föreningarna vara klara med valet av representanter till KPR per den 1
november valår. Detta är inte möjligt för alla föreningar då de har årsmöte först efter
årsskiftet. Eftersom ledamöter byts ut under mandatperiodens gång behöver valen inte vara
klara per den 1 november, utan nya ledamöter kan komma in i rådet efter respektive förenings
årsmöte.
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