PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-04-25

Plats och tid

Veckeborummet, 13:15 - 16:00

Beslutande:

Ove Schönning (S) vice ordförande
Stig Almström (LB)
Sylvia Olsson (KD), tjänstgörande ersättare
Jan Nilsson, PRO Ljusdal
Kurt Rådlund, PRO Hennan
Ewy Sjögren, SKPF Ljusdal
Anna-Maria Winblad, PRO Järvsö
Sonja Hallström Sjöberg, SPF Ramsjö, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Maria West Mutiso, sekreterare. Elisabeth Hermansson, ej
tjänstgörande ersättare, SPF Ramsjö. Yvonne Oscarsson,
omsorgsnämndens ordförande kl. 13:15-15:00. Ingrid Sundström,
äldreomsorgens verksamhetschef kl. 15:00-15:20.

Utses att justera

Jan Nilsson

Justeringens plats och tid

2 maj klockan 11:00, kommunkansliet, Förvaltningshuset
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-04-25

Diarienummer

§7

Föregående protokoll
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Föregående protokoll gås igenom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-04-25
Diarienummer

§8

Uppföljning handlingsplanen
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
2. Bjuda in biståndsbedömare till ett av höstens rådsmöten.
3. Utse ansvariga till målområdena ”Rätt till vobo efter 80. Eget val” och ”Gratis
halkskydd till alla pensionärer” vid nästa rådsmöte.
4. Anna-Maria Winblad ska ta fram uppgifter för fortsatt diskussion om ”fixartjänster”.

Sammanfattning
Handlingsplanen gås igenom och de ansvarig för respektive målområde informerar.
Kurt Rådlund berättar att man i Köpingsutvecklingsprocessen (KUP:en) troligen avser börja
utvecklingen av Ljusdals köping med området runt och på postplan.
I målområdet att trygghetsboenden ska komma till stånd i alla kommundelar informerar
Yvonne Oscarsson om sitt deltagande i olika forum där man diskuterat hur äldre vill bo i
framtiden. Inriktningen vid nybyggnation och omvandling av befintliga byggnader ska vara
långsiktighet. Att personen ska kunna bo kvar så länge det går, även vid demenssjukdom.
Vidare informerar Yvonne Oscarsson om det ökade intresset för trygghetsboende och det
minskade behovet av vård- och omsorgsplatser.
När det gäller omsorgsförvaltningens förslag om att omvandla vård- och omsorgsboendet
Mångs-Pers i Färila till trygghetsboende informerar Yvonne Oscarsson att det tagits fram
utifrån att det finns lediga platser inom äldreomsorgen och intresse från äldre för ett
trygghetsboende i Färila. I dagsläget finns 14-15 tomma platser runtom i kommunen varav de
allra flesta finns i Färila. Kostnader för tomma platser inom äldreomsorgen är cirka 500 000
kr per år, per plats. Ove Schönning informerar att sedan 2013 har kommunens
biståndsbedömare inte nekat någon som ansökt om stöd inom vård och omsorg. Yvonne
Oscarsson förtydligar att upplevelsen av att ha det trist och ensamt i sin egen bostad inte
berättigar till vård- och omsorgsboende. Rådet enas om att till något av höstens möten bjuda
in biståndsbedömare att informera om regler och hur de arbetar.
Till målområdet ”Rätt till vobo efter 80. Eget val” skulle dagens råd utse en ansvarig person.
Ingen visade sig vara intresserad varför frågan kvarstå till nästa rådsmöte.
Inom målområdet ”Fixartjänster ska införas” berättar Ove Schönning att omsorgsnämnden har
uttryckt att kommunen inte får konkurrera med privata aktörer i branschen. Anna-Maria
Winblad motsätter sig det argumentet och ska ta fram uppgifter som säger annorlunda till
nästa rådsmöte.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Efter att ha sett tv-programmet Fråga doktorn har Jan Nilsson gjort en skrivelse inom
målområdet ”Fotvård ska vara subventionerad”. Utifrån skrivelsen informerar Jan om vikten
av att sköta sina fötter och negativa konsekvenser som kan komma av att inte göra det. Väl
skötta fötter som inte gör ont ger god balans och förenklar promenader. Att röra på sig är ett
sätt att undvika cirkulationsbesvär. Omsorgsnämnden avslog önskemålet om subventionerad
fotvård 2015-10-21 (dnr ON 0220/15) vilket Jan Nilsson och rådet anser var fel beslut. Inget
beslut tas om hur man vill gå vidare.
Ansvarig för målområdet ”Gratis halkskydd till alla pensionärer” skulle utses på dagens möte
men ingen visar intresse, trots att många anser det vara en viktig fråga att driva. Idag finns ett
beslut om att gratis halkskydd delas ut till samtliga som besöker den s.k. äldredagen (också
kallad peppar-peppardagen, tillgänglighetsdagen, trygghetsdagen) vilket rådet anser vara för
begränsat. Rådet menar att alla från 65 år ska få gratis halkskydd, utan att behöva besöka
äldredagen. Ewy Sjögren tror bestämt att det finns ett beslut från omsorgsnämnden att alla
från 75 år ska få gratis halkskydd. Yvonne Oscarsson erbjuder sig att undersöka saken till
nästa rådsmöte.
Anna-Maria Winblad föreslår att rådet ska slå ihop målområdena ”fixartjänster ska införas”,
”subventionerad fotvård” och ”gratis halkskydd” till ett. Då skulle man i stället kunna kalla
det för ”förebyggande insatser” och sammanfatta allt i en gemensam skrivelse. Inget beslut
togs i frågan.
Inom målområdena ”Begränsat antal personal till varje brukare” och ”Äldre ska få hjälp att
värma sina matlådor” berättar Yvonne Oscarsson om den så kallade Skönsmonmodellens
positiva effekter i Sundvall och det påbörjade arbetet med att införa liknande modell i
Ljusdal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Pensionärsrådet
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Diarienummer

§9

Arbetsgrupp äldredagen 2017
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Ledamöterna tar med sig frågan om intresse att medverka i arbetsgruppen till sina
respektive föreningar.
Sammanfattning
Som tidigare informerats vill Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen,
genomföra en äldredag/trygghetsdag hösten 2017.
Ingrid Persson, PRO Färila, har anmält sig till arbetsgruppen och på dagens rådsmöte skulle
en till person utses. Ingen är intresserad utan frågan ska tas vidare till föreningarna.

Justerare
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§ 10

"Äldres rättigheter måste få mycket starkare lagstöd"
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Jan Nilsson har kopierat artikeln ”Äldres rättigheter måste få mycket starkare lagstöd” från
Svenska Dagbladet den 2 april 2017. Kort handlar den om hur äldre nekas vård- och
omsorgsbonden trots oro i det egna boendet. I och med Yvonne Oscarssons information,
sammanfattad under § 8 i detta protokoll, anser rådet att man fått svar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Medel för utökad budget KPR
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Utse Tommy Olsson att göra en skrivelse till om utökad budget för pensionärsrådet för
2017 och 2018.
Sammanfattning
2016 överskred pensionärsrådet sin budget vilket sannolikt kommer sig av den tillfälliga
förändringen av ersättningsbestämmelserna till årsarvoderade ordföranden i pensionärsrådet
och i funktionshinderrådet. Detta beslutades i kommunfullmäktige 2016-10-31 att gälla från 1
oktober 2016 till 31 december 2018. Årsarvodet ska under den tiden ligga på 1,75 procent av
ett riksdagsarvode.
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§ 12

Frågor och svar om så kallad fast vårdkontakt
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Ingrid Sundström var inbjuden utifrån det dokument som Ewy Sjögren hade med sig till
arbetsutskottets sammanträde 2017-03-28: ”Minnesanteckningar från arbetsgrupp på
Socialstyrelsen angående fast vårdkontakt”. Ewys och SKPF:s fråga är om kommunen har
något ansvar för fasta vårdkontakter.
Ingrid Sundström informerar att det hos primärvården, inte hos kommunen, ska finnas en fast
vårdkontakt för varje patient. Oftast är den fasta vårdkontakten en sjuksköterska.
Ingrid Sundström berättar att från 1 januari 2018 träder en ny utskrivningslag ikraft som säger
att kommunerna har tre dagar på sig att ta emot en från landstinget utskriven patient, till
skillnad från nu då kommunerna har fem dagar på sig. Eftersom man i Ljusdals kommun har
arbetat fram modellen ”Trygg hemgång” ser man inga svårigheter att möta den nya
lagstiftningen. När den behandlande läkaren på sjukhuset bedömt att patienten är
utskrivningsklar får patienten information inför hemgång, en fast vårdkontakt är utsedd i den
landstingsfinansierade öppna vården, nödvändig information överförs till exempelvis
hemtjänst, hemsjukvård och biståndshandläggare. I ”Trygg hemgång” arbetar ett team som
möter den från sjukhus eller korttidsvård utskrivne personen i dennes hem.

Justerare
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§ 13

Övriga frågor
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
2. Utse Kurt Rådlund som en av två ledamöter från pensionärrådet till referensgruppen
inför förstudien om nytt vård- och omsorgsboende i Ljusdal.
3. Ta med skrivelse från Stig Almström om resor till sjukvården till regionala
pensionärsrådet.
Sammanfattning
Anna-Maria Winblad berättar att hon nu avgår som ledamot i pensionärsrådet. PRO Järvsö
ska utse ny ledamot.
Ove Schönning informerar om omsorgsnämndens beslut att bilda en referensgrupp inför
förstudien gällande ett nytt vård- och omsorgsboende i Ljusdal. I referensgruppen ska det från
kommunala pensionärsrådet ingå två ledamöter.
Stig Almström har en fråga om resor till sjukvården. Han menar att de utlägg personer måste
göra när de reser till exempelvis Gävle sjukhus för behandling tär på kassan och att det borde
finnas ett system för fribiljetter så den enskilde inte behöver ligga ute med pengar. Rådet
anser att detta är en fråga för regionala pensionärsrådet. Anna-Maria Winblad uppmanar Stig
att skriva ner sina erfarenheter och lämna dokumentet till henne för vidarebefordran till
regionala pensionärsrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10

