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§ 30

Föregående protokoll
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Föregående protokoll gås igenom.

§ 31

Presentation av Mikael Mårtensson samt Omsorgsnämdens budget
Kommunala pensionärsrådet beslutar
2. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Mikael Björk (före detta Mårtensson), biträdande verksamhetschef för äldreomsorg och stöd
och omsorg, och Jennie Olsson, controller omsorgsförvaltningen, informerade om
omsorgsnämndens helårsprognos 2015, budget 2016 samt förvaltningens arbete med
utveckling och besparingar. Se bilaga.
Mikael informerar om sig och vad han har för tankar med sin tjänst. Mikael kommer
ursprungligen från Järvsö och har arbetat 12 år i Uppsala kommun. Han är utbildad
personalvetare och bland annat arbetat som områdeschef inom vård och omsorg samt
utvecklingsledare. Sedan i somras arbetar han som biträdande verksamhetschef i Ljusdals
kommun.
Mikael anser att Ljusdals kommun är en bra kommun med bra ambitionsnivå.
Omsorgsförvaltningens utmaning ligger i hur man ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och
vissa strukturella problem. Organisatoriskt behöver man se över hur det ser ut och vad vi
använder de skattemedel vi får. Ljusdals kommun har inte arbetat med långsiktiga strategier
om hur det ser ut om 5-10 år vilket behöver arbetas med då vi inte bara kan ”släcka bränder”.
Det närmsta året kommer Omsorgsförvaltningen ha underskott och så kommer det att bli även
nästa år. Förvaltningen arbetar med att öka externa inkomster.
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§ 32

Information från Destination Järvsö
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras i protokollet

Sammanfattning
Ordförande Helena Brink presenterar KPR och vad de arbetar med. KPR ledamöterna
presenterar sig själva.
Anna-Lena Wallin berättar att Destination Järvsö är en organisation med många företag som
arbetar med turism under sig. Destination Järvsö står på 4 ben; turistbyrå på uppdrag av
Ljusdals kommun, bokningscentral där de förmedlar stugor, marknadsföring av varumärket
Järvsö (det varumärke som Ljusdals kommun antagit som turistmärke och dit hör hela
kommunen) samt turistutveckling som till exempel utbilda företagare inom prissättning, bättra
på vandringsleder och att driva och vara med och utveckla bygden och samhället med turism
som verktyg.
Det finns flera företag knutna till Destination Järvsö via avtal. Företagen betalar en summa
som går till gemensam marknadsföring. Järvsö har haft en stor expansion inom turism. Det
började med stugbyar, Alpbyn, TopResort och nu senast Bergshotellet.
Järvsö har en turistisk historia och det är vi väldigt stolta över. Järvsöbacken är en av Sveriges
äldsta backar på 75 år, Järvsöbaden är 100 år. Historia kan man aldrig köpa utan den är en del
av vårt arv.
Tänket med destinations bolag kom från näringen själv och all eventuell vinst ska
återinvesteras i utveckling, oftast marknadsföring. Tanken är att ha ett varumärke, man kan
ringa in till oss och vi har all service. Det är inte enbart produkten Järvsö utan det finns även
andra produkter på hemsidan.
I helgen som var, var det invigning av Bergshotellet med 130-150 speciellt invalda gäster.
Det Anna-Lena tar med sig från invigningen var att man talat sedan 80 talet att bygga hotell
och nu när det är gjort upplever hon att många är stolta över det och det är en otrolig
utveckling för bygden och turismen.
Grottbadet är i allra högsta grad aktuellt. Grottbadet var projektfinansierat ett tag nu men
drivs det helt ideellt. Aktivitetsnivån är lägre nu när det inte är finansierat då allt arbete sker
på de ideellas privata tid. Göte Burefjord, SPF Järvsö, anser att det vore bra om det blev
någon diskussion om Grottbadet och att det blir någon form av aktivitet t.ex. i tidningen så att
man kommer ihåg att det finns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sune Öster, SPF Färila, vill veta om det märks att trafiken lagts om till 84an. Anna-Lena
informerar om att det är lite olika beroende på vem man frågar. Trafiken har minskat om man
lyssnar på entreprenörerna. De som bedriver caféer och så de resonerar så här att de som kör
den snabbare vägen skulle ändå inte ha stannat och fikat. De som tar den längre tiden är de
som stannar. Vi vill åt det kvalitativa, de man möter och har chans att marknadsföra sig för.
En fråga ställs om att de ytor som finns runt Ica idag är till Icas kunder och det vore bra om
det fanns någon plats där för till exempel marknad. När nuvarande företag invid Ica flyttar
kommer det bli mer plats då? Anna-Lena vet inte vad det finns för planer för fastigheten och
frågan är om detta är ett kommunalt problem eller ett privat problem.
Campingen i Järvsös nuvarande plats är detaljplanelagt för att det ska kunna bli bostäder där.
Det är inte klart var campingen ska hamna i stället. Det har varit tal om att campingen ska
vara vid Sannabadet eller båtklubben. Kanske kan man optimera produkten med ett annat läge
men samtidigt är man bekväm med att ha campingen centralt. Ett hinder för föreslagna platser
kan vara strandskydd och översvämningsrisk.

§ 33

Omsorgsnämndens budget som stående punkt
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Uppföljning av omsorgsnämndens budget ska vara en stående punkt på rådets möten
2. Informationen noteras i protokollet

Sammanfattning
På AU den 150421 lades förslag på att ha uppföljning av omsorgsnämndens budget. Då inget
beslut om den frågan har fattats i rådet föreslås att det görs nu.

§ 34

Mål för KPR
Kommunala pensionärsrådet beslutar
3. Målen för KPR antas och ska skickas vidare till Kommunstyrelsen för antagande.
4. Målen för KPR ska vara en stående punkt på rådets möten.
5. Informationen noteras i protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Ordförande Helena Brink går igenom målen under varje rubrik. Ett mail har inkommit från
Kurt Rådlund, PRO Hennan, om en ändring i KPRs råd där en text ska flyttas till en annan
rubrik vilket kommer att ändras.
Under målet offentlig service står det att fixartjänster ska införas och att fotvård ska vara
subventionerad. Helena informerar om att förslagen har avslagits i omsorgsnämnden. Helena
tycker inte att punkterna kan vara kvar i målen. Rådet anser att målen ska vara kvar vilket de
blir.
Göte Burefjord, SPF Järvsö, läser ur en tidningsartikel om kollektivtrafik och fixartjänster där
det framkommer att några kommuner i länet har gratis eller rabatterad kollektivtrafik. Någon
har även rabatt för fixartjänster. Helena informerar att frågan om kollektivtrafik inte kan lösas
inom omsorgsförvaltningen och hänvisar till Region Gävleborg.

§ 35

Utvärdering tillgänglighetsdagen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
6. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
En sammanfattning från AU ges; det var två från AU med på tillgänglighetsdagen. De två
tyckte att dagen var bra och att det var lovvärt med priset till Eurosko. Det var dock lite folk
som besökte bokborden på innetorget. Det måste nog till något mer för att locka folk, t.ex.
föreläsning om fallolyckor eller brandvarnare. Andra exempel som nämns är att vara med
omsorgsförvaltningens en dag för äldre den 1:a oktober varje år och att man kanske inte ska
ha bokbord under föreläsningstid så att alla får höra på föreläsningarna.
Råff har lagt förslag på att vara på Slottegymnasiet nästa år och de har valt fem personer till
arbetsgruppen för tillgänglighetsdagen.
Inga synpunkter inkommer om tillgänglighetsdagen.

Justerare
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7

PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2015-11-03

§ 36

Arbetsgrupp för tillgänglighetsdagen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
AU bestämde vid sitt förra möte att KPR ska föreslås utse representanter till en arbetsgrupp
för tillgänglighetsdagen.
En fråga ställs om någon vill ingå i arbetsgruppen. KPR vill fundera och frågan ska tas upp
igen vid nästa råd.

§ 37

Kontaktuppgifter på Ljusdals kommun hemsida
Kommunala pensionärsrådet beslutar
7. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
För att kunna lägga ut rådets kontaktuppgifter behövs samtycke från er i rådet. En blankett
lämnas ut under mötet för underskrift.
De som inte är närvarande på mötet kommer att få blanketten hemskickad till sig. Om det
finns någon uppgift på blanketten som man inte vill lämna ut stryker man den uppgiften.

Justerare
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§ 38

Information från Kommunstyrelsen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras i protokollet

Sammanfattning
KPR och Råff ligger under Kommunstyrelsen och Helena har talat med Kommunstyrelsen
(KS) för att få komma och tala med dem.
KS kommer att skicka ut en inbjudan till båda rådens ordförande i början av nästa år.
Ordförande blir kallad och kan ta med sig någon ledamot. Mötena har lagts in i KS
årsplanering och två gånger per år kommer råden hädanefter bjudas in till KS.

§ 39

Ändring i reglementet- för kännedom
Kommunala pensionärsrådet beslutar
8. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
En diskussion har uppstått om antalet ledamöter en förening kan ha, ska det vara en per
förening eller baseras på antal medlemmar. I reglementet står det att Kommunstyrelsen ska
fastslå antalet ledamöter och ersättare i KPR vilket Kommunstyrelsen inte gjort.
En tjänsteskrivelse är på gång med uppmaning att Kommunstyrelsen ska fastställa antalet
ledamöter och ersättare i rådet.

Justerare
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§ 40

Information om trygghetslarm
Kommunala Pensionärsrådet beslutar:
1. Informationen noteras i protokollet

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet beslutade vid möte den 21/4 2015 att skicka en skrivelse för att
höra hur långt man kommit med att digitalisera trygghetslarmen. 2013 skulle det utredas om
att gå från analogt till digitalt och rådet vill nu veta hur långt man kommit i sitt arbete.
Med anledning av ovanstående gjordes ett telefonsamtal 6/10-15 till Malin Ängerå,
bemanningsenheten. Malin informerade om nedanstående;
Den 1/9 2015 påbörjades arbetet med att byta ut alla larm. Bytet av larm beräknas vara klart
till årsskiftet. För närvarande finns det 4 olika sorters larm som fungerar på 5 olika sätt. Efter
det byte som nu påbörjats kommer alla ha samma trygghetslarm/trygghetstelefon. De nya
trygghetstelefonerna är digitala och fungerar även om man inte har fast telefon eller dålig
mobiltäckning då telefonen larmar via bredband. På varje SIM-kort finns det mobilt bredband.
Trygghetstelefonen larmar i första hand via internetanslutning och i andra hand via GSM.
Telefonerna har ett större batteri än de förra och klarar 400 timmar utan laddning.
Trygghetstelefonerna kan stå var man vill i lägenheten och fungerar som vanligt med
högtalartelefon. Vid larm på larmklockan eller larmdosan kopplas larmet till personal som
svarar via trygghetstelefonens högtalare.
I Los, Färila och Ramsjö är man klara med bytet av larm.
Det finns idag 580 larmkunder i kommunen. Trygghetstelefon är en beviljad insats som
kräver ett beslut av en biståndshandläggare. En broschyr om trygghetslarm delas ut till
intresserade.
Göte Burefjord, SPF Järvsö, gör ett inlägg att kommunen är dyrast i länet på trygghetslarm
med 200kr per person och månad för larmet.

Justerare
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§ 41

Övriga frågor
Kommunala pensionärsrådet beslutar
1. Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Flera kommuner erbjuder numera gratis halkskydd för skor. Är det något som kan bli aktuellt
för Ljusdal? Ordförande Helena Brink svara att under en uppsökande verksamheten får man
ett halkskydd. Hon ska ta med sig frågan till Kommunstyrelsen då hon tycker det är en bra
idé.
En fråga om hjärtstartare ställs. Osäkerhet råder om den finns kvar, men om den inte finns
kvar ska det åtgärdas och en ny införskaffas. Vid koll med Carina Pehrsdotter efter mötet
framkommer att det finns en hjärtstartare som fungerar och den finns i förvaltningshusets
reception.
Jan Nilsson, PRO Ljusdal, läser från Socialstyrelsens sammanställning att kommunens
särskilda boende Nyhem i Ramsjö fått dålig kritik och undrar hur det kan komma sig.
Expressen har även haft ett reportage om detta. Ordförande Helena Brink tar med sig frågan
om varför. Helena vet att Ramsjöborna är stolta och glada över boendet. För artikeln se
bilaga.
En fråga ställs om pensionärsrabatter för resor med buss och tåg. Helena Brink hänvisar till
Region Gävleborg.
Ordförande Helena Brink informerar att hon har avsagt sig uppdraget som ordförande åt KPR
från och med december. Ny ordförandet blir Tommy Olsson från Los. Tommy var vice
ordförande förra mandatperioden och idag är han ledamot i Omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen kommer att bevilja avsägelsen och välja Tommy.
Sekreterare och strateg i funktionshinderfrågor Jessica Lövdahl kommer att sluta den 11
november. Jessica kommer att överlämna arbetet åt den nya strategen när denne börjar.
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