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Datum
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2018-02-27

Diarienummer

§1

Presentationsrunda
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Med anledning av att ny ordförande har valts till rådet inleds mötet med att alla deltagare
presenterar sig och vilken förening man representerar.
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§2

Aktuella äldrefrågor
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1.
2.
3.
4.

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Bjuda in anhörigkonsulent Maria Sellberg att informera om anhörigstöd.
Bjuda in representant från Pensionsmyndigheten att informera om bostadstillägg.
Sören Görgård får i uppdrag att ta reda på hur stimulansmedlen för ökad bemanning
inom äldreomsorgen använts i Ljusdals kommun.

Sammanfattning
Frågan delas upp i tre delar: a) genomgång av pensionärsrådets handlingsplan, b) frågor från
PRO Ljusdal, c) aktuella äldrefrågor.
a) Genomgång av handlingsplan.
Målområdena ”Behålla nuvarande service inom kollektivtrafiken” och ”Fria resor för
pensionärer på kollektivtrafiken i hela länet”: Mötet diskuterar om en gemensam skrivelse till
X-trafik/region Gävleborg om önskemål om kostnadsfria resor för pensionärer skulle ge bättre
resultat. Inget beslut togs i frågan.
Målområdet ”X-trafiks ringlinje inom Ljusdals tätort ska utökas till att innefatta även
kyrkan”: Sören Görgård informerar att det finns ett medborgarförslag om detta och ska till
nästa rådsmöte ta reda på fakta.
Målområdet ”Bevaka pensionärers intressen i Köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en”: Maria
West Mutiso informerar att arbetet pågår med att omvandla Bokhandlargränd till ett
lågfartsområde, så kallad shared space.
Målområdet ”Flera trygghetsboenden”: Ingen ny information finns.
Målområdet ”Rätt till vobo efter 80, eget val”: Sören Görgård informerar att det är personers
behov som styr rätten till vård- och omsorgsboende, inte ålder. Rådet menar att man från 80
år, utan behovsprövning, själv ska kunna välja om man vill en plats på vård- och
omsorgsboende samt även välja ett specifikt boende.
Målområdet ”Hörslinga i kommunens samlingssalar”: Maria West Mutiso informerar att
funktionshinderrådet arbetar med den frågan.
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Målområdet ” Kommunfinansierade fixartjänster ska införas”: Ove Schönning skulle se till att
detta målområde blir ett ärende hos omsorgsnämnden. Så har inte skett och Sören Görgård tar
med sig frågan. Maria West Mutiso har undersökt hur det ser ut med fixartjänster i andra
kommuner och ingen annan hälsingekommun har sådana. I länet är det Gävle stad som har
”Fixarteamet” via deras arbetsmarknadsenhet.
Målområdet ”Kommunsubventionerad fotvård för pensionärer”: Jag Nilsson informerar att
rådets skrivelse till omsorgsnämnden om subventionerad fotvård har avslagits.
Målområdet ”Gratis halkskydd till alla pensionärer”: Positivt beslut har tagits i frågan och
halkskydd finns nu att hämta i Kommunhusets reception.
Målområdena ”Begränsat antal personal till varje brukare” och ”Äldre ska få hjälp att värma
sina matlådor”: Ingen ny information finns.
b) Frågor från PRO Ljusdal.
PRO Ljusdal har lämnat in en ett antal frågor som de vill ha svar på:
Demensboenden bör finnas i varje kommundel: Sören Görgård informerar att det finns ett
demensboende i kommunen, Tallnoret. Vidare att det pågår en förstudie för ett nytt
demensboende som är tänkt att rymma 40 platser. Förstudien har haft en referensgrupp där
Kurt Rådlund från pensionärsrådet har ingått.
Anhörigstöd: Hur fungerar det? Hur går det till?
Fixartjänster borde organiseras i en kommunal pool: Frågan har behandlats vid genomgången
av handlingsplanen, se ovan. Lista på företag som har ansökt och blivit godkända av
kommunen som utförare av servicetjänster bifogas protokollet.
Hemtjänsten, vilka krav kan man ställa och hur länge behöver någon vänta på att få hemtjänst:
Sören Görgård informerar att det inte finns någon kö till hemtjänst. Alla som har behov
beviljas hemtjänst.
Bostadstillägg, hur får allmänheten information om det: Maria West Mutiso informerar att det
är hos Pensionsmyndigheten man ansöker om bostadstillägg och att frågan bör ställas till dem.
Rätt till egen plats i äldreboenden för de som fyllt 80 år: Frågan har behandlats vid
genomgången av handlingsplanen, se ovan.
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Ny nämndsorganisation, när ska den börja gälla: Demokratiberedningen har lagt fram ett
förslag till ny politisk organisation. Sören Görgård informerar att den nya organisationen
börjar gälla 1 januari 2019 om beslut tas i kommunstyrelsen den 1 mars 2018 samt vidare
beslut i kommunfullmäktige. Sören berättar att den stora förändringen i förslaget är att
omsorgsnämnden delas upp i två nämnder och att samhällsutvecklingsutskottet blir
samhällsservicenämnd.
Stimulansmedel för ökad bemanning: Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av 2016 års
medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Hur har medlen använts i Ljusdals kommun?
Sören Görgård tar med sig frågan.
c) Aktuella äldrefrågor.
Sören Görgård informerar följande:
Bokslutet för 2017 är nästan klart och beräknas sluta med ett underskott om totalt 13,9
miljoner. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål uppfylls därmed inte. Orsakerna till
underskottet är dels 14 miljoner i ökade personalkostnader inom skolan. Det hade utlovats ett
statsbidrag för förstärkning av elevassistenter inom skolan varpå Ljusdals kommun anställde
assistenter. Statsbidraget blev avsevärt mindre än utlovat. Vad som ändå blivit positivt i och
med personalförstärkningen är att elever med behörighet till gymnasiet har ökat från en
rankingplats 159 till plats 48 bland Sveriges kommuner. Man har även hittat ett arbetssätt att
fortsätta med.
Omsorgsnämnden ligger i bokslutet på ett underskott om 22 miljoner och orsaken till det är
att individ- och familjeomsorgen har fått flera mycket kostsamma placeringar som måste
verkställas. Vidare har hemsjukvården växlat över från landstinget till kommunen och
kostnaderna för kommunen i det avseendet är högre än skatten från landstinget. Positivt är att
äldreomsorgen gått plus minus noll.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gått plus under 2017 men har inte hunnit med det man
förväntats göra på grund av underbemanning.
Enligt balanskravet har kommunen tre år på sig att återhämta underskottet.
Sören informerar vidare att regeringen har beslutat att Ljusdals kommun ska få 12 miljoner
under 2018 för den satsning och engagemang kommunen haft på vindkraft. Pengarna är inte
öronmärkta. Regeringen har också beslutat 1, 6 miljoner till Ljusdals kommun, förbehållna
för att förbättra företagsklimatet.
I frågan om timmerterminalens flytt är nu Sveaskog, Holmen skog, Mellanskog och Trätåg
överens om att undersöka ett område i Kläppa för ny placering av terminalen. Kommunchefen
Nicklas Bremefors har fått i uppdrag att se över vilka medel kommunen kan gå in med i
denna undersökning.
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Vidare är avtal nu skrivet om nyetablering av fiskodlingen på Bränta industriområde. Det är
ett företag i byggbranschen som knutit till sig expertis när det gäller utformning av fiskodling.
Produktionen beräknas vara igång i slutet av 2018 eller början av 2019 samt vara fullt utbyggt
2021. Full produktion beräknas vara 2 000 ton regnbågslax per år. Samma företag har köpt
värdshuset Lassekrog där man inom några år planerar en fiskrestaurang.
När det gäller eventuell företagsetablering av tomatodling i kommunen pågår en generell
förhandling med den svenska marknaden.
Ljusdals kommun förhandlar med Trafikverket om att använda de gamla järnvägsbroarna i
Edänge som cykelbanor. Förhandlingen är inte klar.
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§3

Remissförfaranden
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
2. Remisser ska skickas till rådets sekreterare för vidarebefordran till rådets ledamöter att
ta upp i respektive förening. Rådets ledamöter lämnar svaren till sekreteraren som
sammanställer remissvar för beslut på rådsmöte.

Sammanfattning
Enligt pensionärsrådets reglemente ska rådet fungera som remissorgan vilket inte har fungerat
eftersom rådet inte nåtts av några remissunderlag de senaste åren. Sören Görgård informerar
att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, oppositionsrådet, kommunchefen,
administrativa chefen samt nämndsekreterare varje måndag har en ärendeberedning. Sören
menar att i den ärendeberedningen behöver man bli bättre på att identifiera vilka frågor som
ska gå på remiss till pensionärsrådet och även till funktionshinderrådet. Ett problem är dock
att det ofta är korta remisstider och råden enbart har fyra sammanträden per år vilket försvårar
möjligheten till remissvar inom angiven tid.
Flera förslag diskuterades men mötet enas om att de ärenden som berör något av råden ska
skickas till rådets sekreterare som i sin tur skickar den till rådets ledamöter som tar med sig
frågan till sina respektive föreningar och återkopplar till rådets sekreterare. Sekreteraren
sammanställer detta och skickar remissvar till berörda. Detta möjliggör att hinna lämna ett
remissvar inom angiven tid. Det ska dock vara ett rådsbeslut på avgivet remissvar.
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§4

Nya sammanträdesdatum
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Nya datum.
Arbetsutskott: 28 mars.
Råd: 8 maj och 2 oktober.

Sammanfattning
Några tidigare beslutade datum för sammanträden är i behov av att ändras.
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§5

Övriga frågor
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Maria West informerar att två svar har kommit på rådets skrivelse angående
tillgänglighetsförbättringar i Kommunhusets entréplan. På frågan om svårigheter att orientera
sig och hitta till bibliotekets tidskriftshörnan svarar bibliotekschefen Birgitta Sandqvist
Andersson att de med tiden ska sättas upp skyltar med stor text som ska hjälpa besökaren att
orientera sig.
Gata/parkchef Emma Nordebo Snygg svarar att de ska se över kantstenen på
parkeringsplatsen för personer med funktionsnedsättningar när det blir barmarkssäsong. Även
avfasning av trottoarkanter mot Tällegatan ska ses över.
Jan Nilsson har hämtat information från Socialstyrelsens öppna jämförelser om vad äldre
tycker om äldreomsorgen. Jan pekar på tre resultat när det gäller kunder inom hemtjänsten i
Ljusdals kommun: Cirka 40 procent av de som svarat anger att de besväras av ängslan, oro
eller ångest. Cirka 30 procent av de som svarade anger att de inte fick välja utförare av
hemtjänsten. Cirka 50 procent av de som svarade som har hemtjänst uppger att de besväras av
ensamhet.
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