PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21

Plats och tid

Kramstarummet, 13:15 - 16:00

Beslutande:

Tommy Olsson (C) ordförande
Stig Almström (LB)
Jan Nilsson, PRO Ljusdal
Kurt Rådlund, PRO Hennan
Sune Öster, SPF Färila
Ewy Sjögren, SKPF Ljusdal
Ingrid Jonsson, PRO Järvsö, tjänstgörande ersättare
Ingrid Persson, PRO Färila, tjänstgörande ersättare
Inger Nylund, SPF Järvs, tjänstgörande ersättare
Sonja Hallström Sjöberg, SPF Ramsjö, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Maria West Mutiso, sekreterare och Margareta Andersson, SPF
Ramsjö

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Jan Nilsson
24 februari klockan 10:00, Kommunkansliet, Förvaltningshuset

Underskrifter
Sekreterare

..............................................................................

Maria West Mutiso
Ordförande

..............................................................................

Tommy Olsson
Justerande
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Jan Nilsson

Paragrafer
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21

Diarienummer

§1

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

Sammanfattning
Innan föregående protokoll gås igenom tänder Tommy Olsson ett ljus och rådet håller en tyst
minut för Gudrun Stockzell, SPF Ramsjö, som avlidit.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21
Diarienummer

§2

Handlingsplanen
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Godkänna revideringen utifrån arbetsutskottets förslag.
2. Arbeta aktivt med handlingsplanen och följa upp den vid varje rådsmöte.
3. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Tommy Olsson går igenom handlingsplanen utifrån de förslag till revidering som
arbetsutskottet kom fram till på mötet 2017-01-31. Rådet fann förslagen bra och beslutade
också att arbeta mer aktivt med handlingsplanen och följa upp varje delområde vid varje
rådsmöte. De frågor som kvarstår till nästa råd är att utse ansvarig person till eller alternativt
stryka är arbetsområdena ”Rätt till vobo efter 80. Eget val” och ”Gratis halkskydd till alla
pensionärer”. Reviderad handlingsplan bifogas protokollet.
När det gäller köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en, informerar Kurt Rådlund att man
troligen avser börja utvecklingen av Ljusdals köping med området runt och på postplan.
Utveckligen av Östernäsområdet är beroende på flytt av timmeromlastningsterminalen.
Sune Öster informerar att han samlat in namn och gjort en sammanställning för behovet av
och intresset för trygghetsboende i Färila och givit det till Rickard Brännström, Ljusdalshem.
Sune berättar också att vård- och omsorgsboendet MångsPers kan komma att byggas om till
trygghetsboende och att de boende i så fall får flytta till vård- och omsorgsboendet Solgården.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21
Diarienummer

§3

Arvodesregler och ifyllande av utbetalningslista
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Maria Asplund och Ann-Charlotte Eriksson från löneenheten var inbjuda och de berättade om
regler för arvoden för pensionärsrådet och hur man fyller i utbetalningslistan, kolumn för
kolumn. Rådet hade inga frågor efter genomgången.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21
Diarienummer

§4

Frågor gällande omsorgsförvaltningens budget
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Kurt Rådlund hade vid rådsmötet 2016-11-22 några frågor han ville få besvarade varför
verksamhetschef Ingrid Sundström var inbjuden till dagens möte. Med sig hade hon Jennie
Olson och Jessica Hedberg, controllers i omsorgsförvaltningen.
De gick först igenom bokslutet för 2016 som finns bifogat protokollet.
Kurt Rådlunds frågor besvarades enligt följande:
1. Vad innehåller 2017-års budget beträffande tillskjutna medel? Hur ser avvikelsen
resultatmässigt ut? Budget för 2017 ligger på 503 miljoner kronor vilket är ca 7-8
miljoner kronor mer än föregående år.
2. Vilka åtgärder har vidtagits gällande tidigare års kostnadsökningar? Genomlysningar
och uppföljningar av verksamheterna, antalet hemtjänsttimmar, åtgärder för att
minska alla sorters sjukskrivningar och åtgärder för snabbare återkomst till arbetet
efter långtidsjukskrivning.
3. Hur ska sjukskrivningar minskas och vad är målet? Exempelvis genom det nya
projektet Delaktighet och inflytande i hemtjänstarbetet. Målet är att komma ner till 67 procent mot nuvarande 11 procent den totala fasta personalstyrkans arbetstid som
går bort på grund av sjukskrivningar och måste ersättas med vikarie.
4. Vilka hemtjänsttimmar beräknar man sänka 2017, och vad är tänkt att uppnås
ekonomiskt? Ekonomiskt vill man uppnå 138 000 kronor per år. När det gäller
hemtjänsttimmar så är det handläggarenheten som beviljar dessa.
5. Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna om maxtaxan för avgifter inom
äldreomsorgen höjs enligt förslag? Maxtaxan har höjts från 1 792 kronor i månaden
till 2 013 kronor i månaden från 2017. Höjningen berör de som har ekonomiskt
utrymme att betala.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21
Diarienummer

§5

Äldredagen/trygghetsdagen 2017
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Utse Ingrid Persson och med viss reservation Anna-Maria Winblad att fungera som
arbetsgrupp.
2. Äldredagen/trygghetsdagen ska hållas i september eller oktober 2017.

Sammanfattning
Sammanfattning
Tommy Olsson berättar att han pratat med Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare inom
äldreomsorgen, som vill genomföra en äldredag/trygghetsdag hösten 2017.
Ingrid Persson, PRO Färila, anmäler sig till arbetsgruppen och rådet tror att även Anna-Maria
Winblad, PRO Järvsö vill vara med. Eftersom Anna-Maria inte är med på mötet idag ska hon
så klart tillfrågas om hon faktiskt vill. Arbetsgruppens uppgift är att tillsammans med Ingrid
Johansson planera för en äldredag/trygghetsdag hösten 2017.
Tommy Olsson har också pratat med Marie-Louise Hellström, ordförande i
funktionshinderrådet, om att eventuellt arrangera en dag tillsammans. Marie-Louise
meddelade att funktionshinderrådet själva vill arrangera en egen dag våren 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-21
Diarienummer

§6

Övriga frågor
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
2. Maria West Mutiso ska ta fram resultat när det gäller ekonomi för åren 2013, 2014 och
2015 till nästa rådsmöte.
3. Diskussion om arbetsutskottets vara eller inte vara fortsätter vid nästa råd.
4. Möteshandlingar ska även fortsättningsvis skickas hem till varje ledamot och ersättare.

Sammanfattning
Tommy Olsson informerar att pensionärsrådet utifrån budget har ett minusresultat för 2016.
En orsak skulle kunna vara att ordförande nu är arvoderad till skillnad från tidigare när
ordförande i omsorgsnämnden fungerade som ordförande i pensionärsrådet och det ingick i
dennes lön. Det skulle också kunna bero på att arbetsutskottets sammanträden, enligt uppgift,
inte ingår i budget utan hålls utan formellt beslut?
Tommy Olsson väcker frågan om rådet behöver ha ett arbetsutskott? Rådet vill att Maria West
Mutiso ska ta fram ekonomiskt resultat för 2013, 2014 och 2015. Diskussionen fortsätter vid
nästa rådsmöte.
Maria West Mutiso lyfter frågan om möteshandlingar skulle kunna läsas via Internet och inte
skickas ut via post. Maria informerar att exempelvis nämnder och utskott inte får
möteshandlingar hemskickade utan läser dem via Internet. Rådet vill fortsätta få handlingarna
hemskickade eftersom de flesta inte har tillgång till dator.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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