
PROTOKOLL
Kpr Kommunala pensionärsrådet

Tid: 2022-09-06 kl. 13.00 Sunnanåsrummet

Närvarande ledamöter: Sune Öster Spf Färila
Kurt Rådlund PRO Hennan
Helen Jonsson PRO Järvsö
Ann-Marie Persson Spf Järvsö (ers.)
Kjell Nilsson PRO Ljusdal
Tommy Phårs Spf Föne (ers.)
Thor Nyberg Spf Föne
Sören Görgård Ordf.

1. Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte

2. Till sek. valdes Sune Öster

3. Att justera dagens protokoll valdes Kurt Rådlund

4. Ordf. gick igenom föregående mötes protokoll. Inga anmärkningar framkom.
Ordf. Informerade allmänt om vad som sker inom olika förvaltningarna
bl.a skall en ny chefs tjänst tillsättas direkt under kommunstyrelsen som

Näringslivs, Exploaterings chef som tillsammans med en grupp
medarbetare för att arbeta mot ett bättre företags klimat samt att öka

invånarantalet till 20000 fram till 2030

rs9
Kommunen har beslutat att’tta upp 12 st. El laddstolpar i centrala Ljusdal

samt 4 El laddstol ar ute vid Åkericentralen i Stavsätter

5. En redovisning av sjukskrivningstalen redovisades: 1 jämförelse med andra
kommuner i Gävleborg förutom Nordanstig och Ovanåker som redovisar per.

månad lågLjusdals kommun högst pålO,2% tot. lägst var Ockelbo på 6,9%
De siffror som redovisas för OF Omsorgsförv. tot. för kv.22-2 låg på totalt

13,7%

Korttids frånv. för män inom OF för kv. 22-2 låg på 3,9%
Långtidsfrånv. för män inom OF för kv 22-2 låg på 7,1%

Korttidsfrånv. för kvinnor inom OF för kv. 22-2 låg på 5,0%
Långtidsfrånv. för kvinnor inom OF för kv. 22-2 låg på 9.1%

6. En ny utredning om Säbo skall göras av en arbetsgrupp bestående av fyra
politiker och tre tjänstemän /

-

/



Frågorna de skall utreda är: Hur stort är behovet
Var skall placeringen vara
När bör nybygget vara färdigt att tas i bruk

Någon tidplan för arbetsgruppen att lägga sitt förslag är ej fastställt

7; KPR:s framtida under den nya kommande mandat perioden kommer att
utredäs enl. Hållbarhets utredningen AGENDA 30 där inte bara

KPRoch RÅFF ingår utan även övriga föreningslivet
När förslaget till riktlinjer för denna dialog med föreningslivet är ej fastställt

8. Tid för nästa KPR möte blir den 2022-10-27 Sunnanås rummet kl. 13,00

9. Ordf, tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat
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Sune Öster


