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Tid och plats:
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Markus Evensson
MonaWandel
Maj-Britt Tönners
Bo Hammarsten
Anna-maria Winblad
Ingvar Pettersson
Sören Larsson
Kerstin-Åhlen Nilsson
Annika Eliasson
Evy Sjögren
Maria Stensson
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Jan Nilsson
Stig Sjöstedt
Roger Walter
Bengt-Olof Wennberg
Olle Björk
Inger Höij

PRO
PRO
Lex Sarah utredare
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Sekreterare

Utses att justera:

Maria Stensson

Underskrifter:

Ordförande………………………….
Markus Evensson

Sekreterare…………………………..
Inger Höij

Justerande…………………………
Maria Stensson
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1. Mötet öppnas
Ordförande Markus Evensson hälsar alla välkommen och förklarar mötet för öppnat.
2. Val av protokolljusterare.
Maria Stensson SPF valdes att justera dagens protokoll.
3. Föregående protokoll.
I föregående protokoll är datumet för temadagen fel i rubriken. Handikapprådets
temadag är den 24 oktober. I övrigt lades protokollet till handlingarna.
4. Budgetarbetet.
Kommunens budgetarbete fortgår, i juni kommer ramarna för kommunens budget att
antas för 2013.
Omsorgsnämnden har begärt 18 miljoner extra för 2013 för att klara av ökade behov
inom verksamheterna.
5. Information från Omsorgsnämnden.
Ordföranden informerar om behovet av vård och omsorgsboende inom kommunen.
( Se bilaga 1)
Verksamhetsredovisning från äldreomsorgen angående beviljade timmar.(Se bilaga 2)
Nöjd kund undersökning inom hemtjänsten i Ljusdals kommun. (Se bilaga 3)
6. Trygghetsvandring i Ljusdal den 8 maj.
Folkhälsobrå kommer att genomföra en trygghetsvandring den 8 maj. Alla som önskar är
välkomna att deltaga.
7. Värdegrund inom äldreomsorgen.
På frågan om det finns någon värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Ljusdals kommun
har vi erhållit svar från verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson och verksamhetschef
Ingrid Sundström. Skrivelsen har delgetts alla deltagare i pensionärsrådet.
Jan Nilsson PRO vill framföra synpunkter på det svar vi fått. ( Se bilaga 4)
Sekreteraren delade vid mötet ut information om vilket uppdrag Socialstyrelsen har när
det gäller värdegrund inom äldreomsorgen.
8. Nominering till ” Årets folkhälsoinsats”
Länsfolkhälsorådet i Gävleborg har instiftat ett pris för goda och värdefulla insatser på
folkhälsoområdet. Deltagare i pensionärsrådet har möjlighet att nominera någon person,
grupp, förening eller organisation. Priset består av ett diplom ett konsthantverk samt ett
vandringspris.
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9. Deltagarlista för webbpublicering samt uppgift om närstående.
Medlemmarna har godkänt vilka kontaktuppgifter de vill skall finnas med på
pensionärsrådets hemsida. De uppgifter på närmast närstående som medlemmarna lämnat
kommer att förvaras i en pärm på sekreterarens kontor.
10. Ljusdals kommun kontra trafikverket.
Anna-Maria Winblad önskar en översyn av trafiksituationen för gångtrafikanter. Exempel
på brister är att det saknas övergångställe vid ICA i Järvsö samt att hon önskade att det
finns trafikljus som skulle underlätta för personer att ta sig över vägen på ett säkert sätt.
Pensionärsrådet vill att kommunen tar kontakt med trafikverket så att de kan göra en
översyn av trafiksituationen inom kommunen.
Ordföranden får i uppdrag att göra en skrivelse till kommunalrådet Roland Bäckman som
sen får föra frågan vidare till trafikverket.
11. Förkommer vanvård i Ljusdals kommun?
Roger Walter som arbetar med Lex Sarah utredningar i kommunen berättar om läget i
Ljusdals kommun. Under 2009 gjordes 17 st. anmälningar, 2010 18 st. och 2011 9 st.
Vanligaste anledningen till anmälan är bristande omvårdnad och bristande bemötande.
( Se bilaga 5)

12. Om Posom-gruppens arbete.
Bengt-Olof Wennberg från räddningstjänsten informerar.
Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande.
Bakgrunden till att Posom-grupper inrättades i Sverige var den stora bussolyckan som
inträffade i Norge på 1980 talet. 1991 gav Socialstyrelsen ut allmänna råd om att varje
kommun uppmanades att inrätta Posom-grupper i händelse av att stora olyckor eller kriser
skulle uppstå. Posom gruppen träder in när samhällets normala resurser inte räcker till.
Finns sen 93/94 i Ljusdal. Kommunens växel eller SOS kan skicka ut larm som då går till
kommunens ledningsgrupp för Posom. Ledningsgruppen fattar beslut om vad som skall
göras.
Till sin hjälp har de 30 medarbetare som finns runt om i kommunen. Församlingsgården i
Ljusdal tjänstgör som krisledningscenter men det finns även en portabel.
Posom-gruppen skall avvecklas så snart den ordinarie funktionen är i gång.
Inom landstinget finns en liknande grupp, den kallas för PKL som betyder psykisk
krisledning. Material angående Posom-gruppens arbete delades ut till deltagarna vid
sammanträdet. Telefonlista ledningsgruppen . (Se bilaga 6)
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13. Om Kommunens krisberedskap
Olle Björk från räddningstjänsten informerar om kommunens krisberedskap.
I händelse av att kommunen skulle drabbas av en extraordinär händelse så träder
krisledningsorganisationen in. Det kan vara större störningar och påfrestningar på
kommunen ex en storm eller en större olycka.
Den lag som reglerar detta är SFS 2006:544 Om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
I varje kommun skall det finnas en krisledningsnämnd. I Ljusdal så är det
Kommunstyrelsen som har den uppgiften. Det operativa ansvaret har ledningruppen som
består av chefstjänstemän.
Ledningsgruppens sammansättning 2012 är följande:
Nicklas Bremefors,
kommunchef
Tor Jonsson,
tf chef för utbildningsförvaltningen
Marita Wikström,
chef för omsorgsförvaltningen
Stig Olson,
chef för samhällsutvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Andersson Nilsson,
personalchef
Anna Kjellander,
informationsansvarig
Kommunen är skyldig att göra risk och sårbarhetsanalyser och den skall också rapporteras
till Länsstyrelsen varje år.
Inför varje ny mandatperiod skall Kommunfullmäktige ta en ny plan för extraordinära
händelser. Bra information kring krisberedskap finns på kommunens hemsida under trygg
och säker där hittar du också annan bra och
14. Om risklinje.
Frågan om varför kommunen inte längre är med i risklinjen diskuterades. Olle Björk från
räddningstjänsten informerar om att det finns en tjänst på hemsidan där man kan göra en
skadeanmälan, anmälan går till kommunledningskontoret. Därefter fördelas ut ärendet ut
till berörd förvaltning. Det går också bra att ringa till kommunens växel som då kopplar
dig direkt till Diariet där det tas emot av en tjänsteman.
15. Övriga frågor.
Gemensamt möte 11 juni
Det är viktigt att ni anmäler er senast den 4 juni till vårt gemensamma möte den 11 juni så
att vi vet hur mycket mat som skall beställas. Anmälan gör ni till sekreteraren via
mail inger.hoij@ljusdal.se eller telefon 18283 eller via post.
Utbildning i konkunskap
Sekreteraren och ordföranden arbetar fram ett förslag till utbildning i kommunalkunskap
för rådets medlemmar.
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Kvinnofridssamordnaren och folkhälsobrå.
Till vårt gemensamma möte den 11 juni har vi bjudit in kvinnofridssamordnaren Margareta
Andersson och folkhäsobrå Cecilia Tegelberg som kommer att berätta om sina
arbetsområden.
Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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