
          
 
Ljusdals kommun  
Kommunala Pensionärsrådet  Sammanträdesprotokoll 
 

 

Tid och plats: 2012-02-27  KL. 13.15 Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset 

Beslutande:   Markus Evensson  Ordf.( S) 
Maj-Britt Tönners                 (C) 

  Bo Hammarsten PRO 
Mona Wandel         SRD 

  Sören Larsson PRO 
  John Bågedahl SPF 
  Stig Sjöstedt  PRO Ers. 
  Anna Wallberg SPF 
  Evy Sjögren               SKPF  
  Maria Stensson             SPF 
  Kerstin Åhlen-Nilsson        SPF 

 

 

Övriga deltagare:  Karin Färlen  SPF  Ers. 
Jan Nilsson  PRO Ers. 
Kia Pehrsdotter Ekonom 

  Inger Höij   Sekreterare 

   

 

Utses att justera Jan Nilsson  PRO 

 

Underskrifter: Ordförande……………………………….. 

   Markus Evensson 

 

  Sekreterare……………………………….. 

   Inger Höij 

 

  Justerande………………………………….. 

   Jan Nilsson 

 

 

 



1. Mötet öppnas  

Ordförande Markus Evensson hälsar alla välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

2. Val av protokolljusterare 
Jan Nilsson valdes att justera protokollet. 
 

3. Föregående protokoll 
Pensionärsrådet har tagit del av föregående protokoll 11-10-27 Pensionärsråd, vilket 
lades till handlingarna. 
 

4. Information om budgetarbetet  

Pensionärsrådet har tagit del av information om kommunal ekonomi och 
budgetprocess.  
Förvaltningsekonom Kia Pehrsdotter redogör för kommunal ekonomi samt 
budgetprocess i Ljusdals kommun. Åhörarkopior delades ut vid mötet. 

5. Pensionärsrådets möten under 2012 
I årsplaneringen framgår att två rådsmöten kommer att hållas tillsammans med 
Handikapprådet. Tanken med det är att råden kan ha utbyte av att få träffas eftersom de 
delar många av de frågor som diskuteras i råden. 
  
En rådsmedlem framför önskemål om att byta sammanträdesdag den 3 september då 
den kolliderar med andra uppdrag. 
 
Pensionärsrådet besluter 
 Mötet beslutade att flytta sammanträdesdagen den 3 september till den 10 september i 
övrigt godkändes årsplaneringen i sin helhet. 
 

6. Talande Webb 

Ordföranden informerar om att Ljusdals kommun har talande Webb på sin hemsida. 
Länken finner ni på höger sida på skärmen. Den är markerad med ett öra samt lyssna. 

7. Risklinjen  

Risklinjen är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att tipsa om skaderisker i miljön. 
Risklinjen är rikstäckande och tas emot av SOS alarm som sen vidarebefordrar 
informationen till ansluten kommun.  

På pensionärsrådets tidigare möte har frågan om risklinjen varit uppe till diskussion. 
Rådsmedlemmarna undrar varför Ljusdals kommun inte har denna tjänst.  

När avtalet skulle förnyas 2008 avstod kommunen att förnya kontraktet. 

Rådet önskar att det finns ett telefonnummer i kommunen dit man kan ringa. De som 
tar emot samtalet skall sen distribuera ut ärendena till den förvaltning/tjänsteman det 
berör. 

Man kan idag göra anmälan till kommunen via hemsidan men alla har inte tillgång till 
dator. Det går också bra att ringa till kommunens växel som sen hjälper er vidare till 
respektive avdelning.  



 

 

Pensionärsrådet beslutar  

Att ordföranden samt sekreteraren får i uppdrag att undersöka om det finns någon 
tjänsteman/ förvaltning eller nämnd som kan vara ansvarig/samordnare för tjänsten 
inom kommunen. 

8. Information om arbetet med FN: konventionen om människor med 
funktionsnedsättning 

 Ordföranden redogör för ärendet. 
Handikapprådet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över det handikappolitiska 
programmet samt att implementera FN: konventionen i kommunala förvaltningar och 
bolag.  
Konventionen ratificerades av Sverige den 14 januari 2009 och har som syfte att 
undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Konventionen blir därför ett 
bra planeringsverktyg för alla som berörs av den. För genomförandet av konventionen 
har kommun, stat och landsting ett gemensamt ansvar.  

Handikapprådet har utsett en arbetsgrupp som arbetar med att utforma en plan/policy för  
arbetet. I det arbetet involveras alla förvaltningar, kommunala bolag samt presidierna.  

I vår projektplan anger vi att det arbetet bör vara klart och att ett beslut har tagits av 
kommunfullmäktige under hösten 2012. 
 

9. Temadag den 24 november 

Ordföranden informerar om att handikapprådet kommer att genomföra en temadag den 
24 oktober 2012. Tänkt tema för dagen är människor med funktionsnedsättning samt 
FN. Handikappföreningarna medverkar också för att sprida kännedom om sina 
respektive föreningar. 

10. Aktuella politiska frågor 

Ordföranden rapporterar från omsorgsnämnden. 

1. Rapporteringen från verksamhetscheferna har utvecklats. 
 

2. Kö till äldreboenden 
 Var 3:e månad måste kommunen rapportera till Socialstyrelsen om det finns 
personer som väntat mer än 3 månader på plats till äldreboende. 
I Ljusdals kommun finns det ett antal som väntat mer än 3 månader. Fn.14 st. 
När de sen erbjuds plats tackar 10 st. nej 2 bor på korttidsvård och 2 bor kvar 
hemma med hjälp av utökad hemtjänst. 

Det finns olika anledningar till varför man står i kö. Ett kan vara att anhöriga vill 
det. Många vill heller inte bo på den plats man blivit tilldelad utan väljer att bo kvar 
hemma. 

 

 

 



3. Angående hemtjänst 
Ca. 380 personer har idag hemtjänst i Ljusdals kommun. Det finns 5 privata 
utförare + kommunen. Av dessa 5 utför två vård och omsorgsinsatser. Alla 5 
aktörer utför serviceinsatser. 
För dem som har behov kan hemtjänst beviljas upp till 6 ggr/dygn.    
 

4. Trygghetsboende på Gärdeåsen 
Ordföranden informerar om att det finns långt gående planer på att göra om 
befintliga hyreshus till trygghetsboende för äldre på Gärdeåsen. Det blir ungefär 40 
lägenheter. Det planeras också för olika typer av gemensamhetsutrymmen som t.ex. 
matsal, anhörigrum, personallägenhet +ev. andra externa utförare av tjänster. 
Ljusdalshem säljer huset till Ljusdals servicehusbolag. 

Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet på 2013. Beslut har ännu inte fattats av 
KS och KF . Beslut troligen under mars och april 2012. 

Jan Nilsson Pro framför synpunkter på placeringen av trygghetsboendet. Han 
önskar en mer central placering av densamma. Det är viktigt för äldre människor att 
ha närhet till försäkringskassa, bank, affärer och annan service. 

5. Anhörigråd 

Ordföranden informerar om att det skall finnas anhörigråd på alla äldreboenden 
samt inom hemtjänsten. 

Deltagare i anhörigråden blir personal, boende, pensionärsföreningar samt 
kontaktpolitiker från omsorgsnämnden. Det är respektive enhetschef som ansvarar 
för anhörigråden. 

     11.  Övriga frågor 

1. Finns vanvård av äldre i Ljusdals kommun? 
Den frågan ställdes av en deltagare i rådet. Ordföranden informerar om att det 
brukar vara ca. 10-12 Lex Sarah anmälningar/år i Ljusdals kommun. 
 

Pensionärsrådet beslutar att bjuda in kommunens Lex Sarah utredare Roger Walter 
till nästa möte med pensionärsrådet. 
 
2. Värdighetsgaranti   
Jan Nilsson Pro  undrar om Ljusdals kommun har någon värdighetsgaranti för sitt 
omsorgsarbete. Ordföranden och sekreteraren ser över vad som för närvarande 
finns och återkommer vid nästa möte. 
 
3. Krisnämnd/POSOM 
Kerstin Åhlen-Nilsson önskar att få information om krisnämnd och posom-
gruppens arbete.  Ordföranden återkommer med information vid nästa möte. 
 

   12.  Utbildning för rådets medlemmar i kommunkunskap 

           Ordföranden och sekreteraren fick i uppdrag att se över ett lämpligt 
utbildningsmaterial samt upplägg för genomförandet av utbildningen. 

       13.    Nästa möte 12-04-24 

      14.    Ordföranden tackar de medverkande och förklarar mötet avslutat. 


	Bo Hammarsten PRO
	Mona Wandel         SRD

