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§ 27

Information om anställning
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Cia Pehrsdotter, chef för utredningsenheten på kommunkansliet, informerade om tjänsten som
sekreterare för Kommunala pensionärsrådet (KPR) och tjänsten som strateg för
funktionshinderfrågor och sekreterare i Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF).
Enligt ett tidigare förslag skulle dessa tjänster, motsvarande en halvtid, och tjänsten som
folkhälsosamordnare bli en heltidsanställning för en person. Med anledning av beslutet att
Ljusdals kommun får fortsatt bidrag från landstinget för tjänsten som folkhälsosamordnare
renodlas den till folkhälsa på heltid. Det pågår rekrytering av en halvtidstjänst för KPR och
RÅFF.
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§ 28

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

Sammanfattning
Alla föreningar i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har fått möjlighet att svara på en
utvärdering om KPRs verksamhet genom en enkät. Ordförande Markus Evensson har
sammanställt svaren från enkäten.
KPR diskuterade att det vore lämpligt att se över rådets reglemente i och med den nya
mandatperioden.
Nedan följer en sammanställning av de utvärderingar, totalt fem stycken, som kommit in.
Det Kommunala pensionärsrådet har beslutat att be medlemsorganisationerna om en
utvärdering av rådet och dess funktion denna mandatperiod, 2011 – 2014.
1. Har rådet följt gällande reglemente?
Reglementet har följts av rådet men kommunstyrelsen har inte använt rådet som
remissorgan.
2. Hur anser ni i er förening att kommunikationen har varit mellan er ledamot och
rådet.
Ja, KPR:s arbete har redovisats på respektive förenings möte. Föreningsmedlemmar har
möjlighet att framföra förslag och åsikter gentemot rådet.
3. Har information från kommunen varit informativ?
I de allra flesta fall har det varit bra.
4. Vilka förbättringsområden vill ni utmärka?
Kommunstyrelsen bör använda rådet som remissorgan och att rådet får uppföljning på att
rådets synpunkter tas tillvara. Uppföljning av rådets frågor kan bli bättre. Information som
rör rådet bör vara skriftlig och följa med kallelsen, det ger bättre förberedelser och
möjlighet att förankra frågor i föreningarna.
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5. Har era ärenden behandlats enligt önskemål?
Ja, föreningarnas frågor har tillvaratagits på ett bra sätt. Förbättringsområde som ovan är
uppföljning.
6. Vad har ni för framtida önskemål om KPR:s funktion?
Att rådets status höjs och att rådet får möjlighet att ”på riktigt” agera referens och
remissorgan gällande frågor som rör pensionärer. (ALLA frågor ordf. anm.)

§ 29

Ny färdtjänsttaxa Gävleborgs län
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunala Pensionärsrådet har fått förslaget till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län för
yttrande. Arbetsutskottet beslutade att inte yttra sig i ärendet då förslaget redan är utarbetat
och klart för beslut. Kostnaden för färdtjänst sänks med tio kronor per resa.

§ 30

Förändringar för sjukbussen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Den nuvarande sjukbussen mellan Hudiksvall och Ljusdal kommer att läggas ned. Istället
kommer de som vill åka sjukbussen åka en reguljär buss. De reguljära bussarna går varje
timme och passerar sjukhuset i Ljusdal och Hudiksvall. Flera hållplatser i Ljusdal har
förbättrats med busskurer.
Ordförande Markus Evensson har endast vetskap om att det är sjukbussen mellan Hudiksvall
och Ljusdal som dras in.
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§ 31

Kommande utbildningsdag för KPR och RÅFF
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Kommunala pensionärsrådet har som förslag till kommunkansliet att båda rådens
ledamöter ska erbjudas samma utbildning som ledamöterna i nämnderna inför den nya
mandatperioden.

Sammanfattning
Den 8 december 2014 är det gemensam utbildningsdag för Rådet för funktionshinderfrågor
(RÅFF) och Kommunala pensionärsrådet (KPR).
Ett förslag från ordförande Markus Evensson är att ha utbildningsdagen i samband med att
kommunens Frivilligstipendium ska delas ut den dagen. På så sätt kan RÅFF och KPR ta del
av den händelsen och en föreläsning i det ämnet.
Ett förslag från RÅFF är att lyssna på en föreläsning om syn och hörsel eller kost. Även KPR
är intresserad av en föreläsning om kost och nutrition.
KPR önskar få en inbjudan till de gemensamma utbildningstillfällen som planeras för
ledmötena i nämnderna inför den kommande, nya, mandatperioden.
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