
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 
 
 
Plats och tid Tallåsenrummet,  13:15 -  16.30 
 
Beslutande: Markus Evensson (S)ordförande 
 Mona Wandel (SRD) 
 Maj-Britt Tönners (C) 
 Bo Hammarsten PRO 
 Anna-Maria Winblad PRO 
 Sören Larsson PRO 
 Maria Stensson SPF 
 Kerstin Åhlen-Nilsson SPF 
 Evy Sjögren SKPF 
 Anna Wallberg SPF 
 Gun Olsson SPF  
  
 
Ej Beslutande:  Jan Nilsson PRO 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, sekreterare  
 Ingrid Sundström Äldreomsorgschef 
 Elisabeth Kisch-Juvall  Enhetschef 
 
 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, sekreterare  
 
Utses att justera Evy Sjögren SKPF   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  1-12 
 Inger Höij 
  
 
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
 
 
Justerande  ...........................................................................  
  Evy Sjögren 
 
   
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 
 
§ 1  Upprop val av protokolljusterare .................................................................................... 4 
§ 2  Översyn personuppgifter på deltagarlistan................................................................... 5 
§ 3  Budget för 2013 ................................................................................................................ 6 
§ 4  Fastställande av årsplaneringen för rådets möten ...................................................... 7 
§ 5  Information om arbetet med kommunens tillgänglighetsguide .................................. 8 
§ 6  Information om policy för funktionshinderfrågor .......................................................... 9 
§ 7  Information kring syftet med anhörigråd inom äldreomsorgen ................................ 10 
§ 8  Information. Är det någon skillnad på  medborgarförslag och KPR-förslag .......... 11 
§ 9  Information om kommunens trygghetsboende på Gärdeåsen. ............................... 12 
§ 10  Uppföljning av skrivelse till trafikverket. .................................................................... 13 
§ 11  Information om övertagandet av hemsjukvården från landstinget ........................ 14 
§ 12  Övriga frågor.................................................................................................................. 15 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Upprop val av protokolljusterare 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Upprop av mötesdeltagarna. Evy Sjögren valdes att justera dagens protokoll. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Översyn personuppgifter på deltagarlistan. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Kontroll av mötesdeltagarnas personuppgifter. Peronuppgifterna finns publicerade på 
pensionärsrådets hemsida. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 3 
 
Budget för 2013 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sekreteraren meddelar att pensionärsrådets budget för 2013 är 60 000 kronor. Det är en 
uppräkning med 7 000 kronor från 2012.  
Sekreteraren har begärt en ökning med 15 000 kronor för 2014 med motivering att rådet gick 
back 2012 samt att vi vill genomföra två informations/utbildningsdagar för de båda råden/år.  
Informations/utbildningsdagarna genomförs utöver de 4 ordinarie mötena. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 4 
 
Fastställande av möteskalendern 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutar att möteskalendern för 2013 fastställs utifrån det ursprungliga 
förslaget. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Information om arbetet med kommunens tillgänglighetsguide 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden redogör för det arbete som pågår med att revidera den webbaserade 
tillgänglighetsguiden. Sekreteraren leder en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunen som 
arbetar med att utforma guiden.  
Tillgänglighetsguiden utgår från den modell som Gävle kommun använder. Missiv samt 
frågeformulär som är tänkt att skickas ut till verksamheter och näringsidkare i Ljusdals 
kommun delades ut vid mötet. 
 Mötesdeltagarna uppmanades att inkomma med synpunkter till sekreteraren på eventuella 
förändringar eller förbättringar på guidens utformning.    
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 6 
 
Information om policy för funktionshinderfrågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Rådet för funktionshinderfrågor har under 2012 arbetat fram en policy/handbok utifrån FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.   
2013-02-28 antogs policy/handbok har av kommunfullmäktige.  
Rådet planerar att inom kort anordna en ”boksläpparfest” för att informera alla berörda inom 
kommunen. 
Varje förvaltning ska därefter upprätta handlingsplaner för sin verksamhet utifrån 
intentionerna i konventionen.  
Uppföljning av förvaltningarnas arbete med konventionen kommer att göras med början 2015.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Information kring syftet med anhörigråd inom äldreomsorgen 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om syftet med anhörigråd inom äldreomsorgen.  
Tanken är att råden skall vara ett forum för ömsesidigt utbyte mellan personal, politiker och 
anhöriga kring frågor som rör kommunens äldreboenden. 
På vissa boenden har rådsmötena fungerat bra och på andra mindre bra.  
Ordföranden uppmanar alla att komma med förslag på hur rådsmötena ska kunna utvecklas. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 8 
 
Är det någon skillnad på medborgarförslag och KPR-förslag? 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om skillnaden mellan medborgarförslag och KPR-förslag. 
Ett medborgarförslag som inkommer till kommunen går alltid till kommunstyrelsen för 
beredning och sen till kommunfullmäktige för beslut. 
Pensionärsrådet kan själv formulera sina egna frågor som sen skickas till berörd nämnd t.ex. 
omsorgsnämnden.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 9 
 
Information om kommunens trygghetsboende på Gärdeåsen. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om trygghetsboendet för äldre som kommunens fastighetsbolag 
Ljusdalshem bygger på Gärdeåsen. Boendet kommer att vara inflyttningsklart under hösten 
2013.  
Boendet består av 42 lägenheter i varierande storlekar från ettor till treor. Riktvärde på hyran 
kommer att vara ca 1000 kronor per kvadratmeter.  
 
Boendet kommer att innehålla allmänutrymmen med tillgång till kök och för att kvalificera 
sig till att bo där måste man ha fyllt 70 år. (Om man är sambo så räcker det att en av  
personerna har fyllt 70 år)  
 
Ljusdalshem har erhållit ca 5 miljoner kronor av staten för trygghetsboendet och med 
pengarna följer vissa krav på hur boendet skall utformas. Bland annat kommer en bovärd att 
finnas på stället. 
Den totala kostnaden för ombyggnationen beräknas till ca 25 miljoner kronor. 
 
Den 17 juni besöker KPR och Rådet för funktionshinderfrågor trygghetsboendet för att på 
plats få information och guidning i lokalerna. 
   
   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 10 
 
Uppföljning av skrivelse till trafikverket. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Ordföranden meddelar att han haft kontakt med kommunalrådet Roland Bäckman i ärendet. 
Kommunalrådet meddelar att han har kontinuerliga möten med trafikverket där även frågan 
om trafiksituationen i Järvsö har tagits upp. Kommunen har ännu inte fått gehör för sina 
önskemål om ett övergångsställe vid ICA. 
 
Rådet beslutar att bjuda in kommunalrådet Roland Bäckman samt trafikplanerare Rolf Berg 
till rådets nästa möte den 29 april för diskussion kring trafiksituationen i bl.a. Järvsö. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 11 
 
Information om övertagandet av hemsjukvården från landstinget 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Äldreomsorgschef Ingrid Sundström samt enhetschef Elisabeth Kisch-Juvall informerar om 
kommunens övertagande av hemsjukvården från landstinget 
 
Kommunen tar över hemsjukvården den 1 februari 2013.  
Länets kommuner tar den 1 februari 2013 över ansvaret från landstinget för hemsjukvården. 
Förändringen ska skapa förutsättningar för ett minskat antal vårdkontakter och en bättre 
kontinuitet för patienten. 

Hemsjukvård är när patienter som inte kan ta sig till en hälsocentral och är inskrivna i 
hemsjukvården får besök i hemmet av vårdgivaren, som kan vara sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymnast. För att räknas som hemsjukvård ska vårdinsatserna planeras 
och ges under en sammanhängande period av minst två veckor till den som är över 18 år.  

Beslutet om att överföra ansvaret för hemsjukvården från Gävleborgs läns landsting till länets 
kommuner fattades av landstingsfullmäktige och av länets samtliga kommunfullmäktige 
under 2012. 

Landstinget ansvarar för specialistvård och all läkarvård, hälso- och sjukvårdsinsatser som 
utförs på hälsocentralernas mottagningar. För patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården 
men som har ett behov av enstaka hembesök för hälso- och sjukvårdsinsats, har landstinget 
också ett fortsatt ansvar. 
 
Ni kan läsa mer om övertagandet på www.regiongavleborg.se/shig 
 
Kostnaden för hemsjukvårdsinsatser är idag 300 kronor/månad.  Maxtaxa för hemtjänst och 
hemsjukvård är 1760 kronor/månad. 
Förbehållsbeloppet (det belopp som den enskilde alltid ska ha kvar varje månad) är för 
närvarande mellan 4-5 500 kronor beroende på om personen är ensamstående eller gift. 
 
För mer information kan ni vända er till äldreomsorgschef Ingrid Sundström eller enhetschef 
Elisabeth Kisch-Juvall.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 12 
 
Övriga frågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Informationen noteras till protokollet 
 

1. Anna-Maria Winblad framför önskemål om att det i kallelsen till KPR medföljer mer 
information kring varje sammanträdespunkt. Tanken med det är att mötesdeltagarna 
skall vara mer insatta i ärendet samt att de då har större möjlighet att komma med 
synpunkter på det vi tar upp.  Sekreteraren får i uppdrag att till nästkommande möten 
bifoga kort information kring varje sammanträdespunkt.  

 
2. Anna-Maria Winblad undrar var tjänsten Fixar-Malte har tagit vägen.  

Ordföranden informerar om att i och med att Rut- avdrag införts för hushållsnära 
tjänster så får kommunen inte konkurera med de privata alternativen.  I Loos och 
Kårböle finns något liknande som Fixar-Malte men med mycket strikta regel för hur 
arbetet skall bedrivas.  
 

3. Ordföranden föreslår att protokollen från KPR skall finns i digital form på 
pensionärsrådets hemsida. Enligt den administrativa chefen på kommunkansliet är 
råden de enda i kommunen som erhåller papperskopior. Protokollen finns också att ta 
del av i Förvaltningshusets entré som papperskopia. 
Av mötesdeltagarna hade alla utom 2 tillgång till dator i hemmet. Anna-Maria 
Winblad tycker att det är en form av åldersdiskriminering att vi inte skickar ut 
protokollen då alla inte har tillgång till datorer.  
Ordförande kommer att ta upp frågan med den administrativa chefen och återkommer 
vid nästa möte. 
 

4. Jan Nilsson framför synpunkter på att omsorgsnämndens mål som finns att läsa på 
kommunens hemsida är minst sagt torftiga. 
Ordföranden ger en förklaring och informerar kring vision, mål och styrkort för 
omsorgens verksamheter.   

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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