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§ 23 

 

Föregående protokoll 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

 

Föregående protokoll gås igenom.  
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§ 24 

 

Utvärdering av dagen för Hälsa, säkerhet och trygghet 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Tommy Olsson berättar kort från utvärderingen för dagen för Hälsa, Säkerhet och Trygghet. 

Samtliga från arbetsgruppen för dagen var inbjudna till utvärderingen och endast tjänstemän 

och en ordförande närvarade. Dagen fick som helhet och i alla delar bra betyg. Endast några 

få justeringar föreslogs till en eventuell kommande dag. Lokalen (Församlingsgården) fick bra 

betyg, programpunkterna var uppskattade och uppslutningen var bra där fler än de som var 

anmälda kom och många stannade hela dagen. 82 personer deltog på lunchen. Sådant som kan 

förbättras till en eventuell kommande dag är att fler måste arbeta praktiskt med 

arrangemanget, vissa programpunkter behöver få längre tid till förfogande och att alla 

presentationsbord kan placeras i föreläsningssalen.  

 

Synpunkter från rådet på dagens möte var att det var dålig uppslutning från 

pensionärsföreningarna men att man önskar fortsätta utveckla dagen samt fortsätta arrangera 

den tillsammans med Rådet för Funktionshinderfrågor.        
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§ 25 

 

Uppföljning av medborgarförslaget om halkskydd 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

2. Driva frågan om att kommunen ska köpa in och dela ut halkskydd gratis till alla från 

65 år och uppåt.  

 

 

Sammanfattning 

 

Maria West Mutiso redogör för den information hon har fått från verksamhetsutvecklare 

Ingrid Johansson gällande utdelning av halkskydd: Halkskydd delas ut vid hembesök som 

erbjuds alla som är över 75 år. På dagen för Hälsa, säkerhet och trygghet, en gång per år, ska 

halkskydd delas ut. Dock delades inga halkskydd ut vid det tillfället 2016 på grund av att det 

politiska beslutet togs efter datumet för dagen. Det går inte att ansöka om halkskydd hos 

kommunen.   

 

Anna-Maria Winblad informerar om en undersökning som PRO gjort om olycksstatistik på 

grund av halka och kostnader för dessa olyckor. Undersökningen menar att man kan minska 

kostnaderna på grund av olyckor väsentligt om alla skulle använda halkskydd.     

 

Rådet vill gå vidare med frågan om att halkskydd ska delas ut gratis till alla från 65 år och 

uppåt.  

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 

 Diarienummer 

     

 

§ 26 

 

Information och marknadsföring av privata utövare 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Med anledning av ett önskemål om att sprida information om föreläsningserbjudande från en 

privat entreprenör informerar Kia Pehrsdotter att kommunen och kommunens tjänstemän i 

tjänsten inte kan vara behjälpliga med att sprida information om privata utövares tjänster eller 

produkter. Däremot kan föreningarna själva informera om och anlita vem de vill för 

föreläsningar. I de fall kommunen ska köpa in föreläsare tillämpas lagen om offentlig 

upphandling.   
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§ 27 

 

Arvodesregler och ifyllande av utbetalningslista 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Bjuda in tjänsteperson från löneenheten till nästa möte.  

 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Maria Asplund var inbjuden till dagens möte att informera om arvodesregler och hur man 

fyller i utbetalningslista. Maria blev med kort varsel förhindrad att närvara och ska bjudas in 

till rådets nästa möte.   
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§ 28 

 

Information om status för förslagen om utökning av ringlinje 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1.   Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

2. Varje förening skickar skrivelsen om utökad ringlinje direkt till X-trafik via e-post.    

  

 

Sammanfattning 

 

Maria West Mutiso berättar att skrivelsen om utökad ringlinje i Ljusdal i juni 2016 skickades 

till Region Gävleborg. Där finns den nu i väntan på behandling. Maria informerar också att 

hon vid en träff med representanter från Region Gävleborg fick tips om ett enkelt sätt att 

påverka X-trafik. X-trafik tar gärna emot idéer om förbättringar via sin e-post: 

xtrafik@regiongavleborg.se. Maria ska maila skrivelsen till dem i Pensionärsrådet som har e-

post. Ingrid Persson PRO Färila vill ha skrivelsen tillskickad via post.      

 

mailto:xtrafik@regiongavleborg.se
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§ 29 

 

Information om Ljusdalshems planer för Trygghetsboende i Järvsö   
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Maria West Mutiso informerar att Rickard Brännström, Ljusdalshem meddelar att tidigaste 

byggstart för Trygghetsboende i Järvsö är sommaren 2017 och är tidigast klart sommaren 

2018.  
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§ 30 

 

Status för skrivelsen om Design för alla-konceptet 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Maria West Mutiso informerar att förvaltningschef Lasse Norin, 

Samhällsutvecklingsförvaltningen, har skrivit ett yttrande gällande skrivelsen. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att det är av yttersta vikt att alla människor kan nyttja 

allmänna platser såväl som verksamhetslokaler. De anser att en kommunövergripande 

Tillgänglighetplan kan vara värdefull för att få en samlad bild över alla kommunala 

verksamheter som berörs av dessa frågor.  

 

Skrivelsen ska gå till Kommunstyrelsen.    
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§ 31 

 

Information om referensgruppen för hemtjänstens arbete 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Enhetschef Ingrid Sundström berättar om studiebesöket man gjort hos Skönsmons hemtjänst i 

Sundsvall. Där har man arbetat fram den s.k. Skönsmonmodellen som hela Sundsvalls 

hemtjänst använder sedan sommaren 2016. I den modellen går chefer och medarbetare 

tillsammans igenom tre systematiska steg.  

1. Syftet med verksamheten utifrån brukarens perspektiv med målet att få kunskap om hur väl 

man tillgodoser brukarens behov.  

2. I mindre skala test av olika sätt att förbättra resultaten i förhållande till syftet.  Målet är att 

skapa insikt om vad som behöver göras för att det ska bli bättre och så småningom komma 

fram till hur arbetet ska organiseras.  

3. Genomförande av den plan för införande av ett nytt system som tagits fram i steg 2. 

Exempelvis förändring av roller, ansvar och uppföljningssystem.  

 

Man planerar att applicera modellen i litet omfång inom Ljusdals kommuns hemtjänst som ett 

första steg mot att brukaren ska få den hjälp personen behöver med så lite variation i personal 

som möjligt.    
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§ 32 

 

Information om frågor utifrån skrivelsen Sveriges bästa hemtjänst 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ingrid Sundström informerar om frågorna utifrån skrivelsen Sveriges bästa hemtjänst. När det 

gäller frågan om hemtjänstpersonalen har tid att sitta ner och se till att brukaren äter upp sin 

mat så är svaret att tiden finns om biståndsbeslut i frågan finns.  

 

När det gäller frågan om hur hemtjänstpersonalen säkerställer att brukaren får i sig tillräckligt 

med mat så är det idag ett bekymmer då det kräver stor kontinuitet av personal för att kunna 

observeras. Med det tänkta införandet av Skönsmomodellen skulle det bli enklare att 

säkerställa.    
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§ 33 

 

Innebörden av personalförstärkning från 0,68 till 0,70 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ingrid Sundström informerar om bemanning utifrån hur många som bor på ett boende och 

nyckeltal. 2016 är nyckeltalet 0,68 och ska 2017 ökas till 0,70. Konkret innebär det att på ett 

boende med exempelvis 40 platser är personalstyrkan i år 40 x 0,68 av en årsarbetare. 

 

2013 var nyckeltalet 0,72, 2014 var det 0,70 och 2015 var nyckeltalet 0,70.    

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 

     

 

§ 34 

 

Förvaring av medicin hos hemtjänstbrukare  
 

 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Rådet har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

 

På frågan om hur medicin förvaras hemma hos hemtjänstbrukare svarar Ingrid Sundström att i 

de fall kommunen har ansvar för medicinering måste hemtjänstbrukaren själv köpa ett låsbart 

medicinskåp där medicin förvaras.    
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§ 35 

 

Regeringens bidrag för personalförstärkning 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Rådet har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

 

Ingrid Sundström informerar om det s.k. stimulansbidraget från regeringen för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen. Medlen har gått till ökad nattbemanning samt till utbildning 

i modellen ”Trygg hemgång” som i korthet innebär att personer får extra mycket stöd vid 

hemkomst efter sjukhusvistelse eller korttidsvård.   
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§ 36 

 

Mötesplanering 2017 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Anta de föreslagna mötesdatumen med förändringen att arbetsutskottets första möte 

hålls 31 januari 2017. 

 

 

Sammanfattning 

 

Tommy Olsson har föreslagit mötesdatum för 2017. Arbetsutskott 24 januari, 28 mars, 22 

augusti och 24 oktober. Råd 21 februari, 25 april, 26 september och 28 november. Förslaget 

antas med justering att arbetsutskottets första möte sker 31 januari och inte 24 januari.   
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§ 37 

 

Övriga frågor 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1 Rådet har tagit del av informationen.  

2. Be ansvarig författa en tydligare beskrivning av rådets uppdrag på hemsidan. 

3. Framföra önskemål till ansvarig om införande av en namnförteckning på rådets 

ledamöter och ersättare på hemsidan.   

 

Sammanfattning 

 

Anna-Maria Winblad berättar att hon varit i kontakt med Ljusdals kommuns informationschef 

Pär Jonsson gällande sökresultat på kommunens hemsida. Anna-Maria har upplevt 

sökresultatet rörigt när hon skriver förkortningen KPR – Kommunala Pensionärsrådets 

förkortning - i sökrutan på hemsidan. Informationsenheten har därför sett till att sökresultatet 

blivit mer lättöverskådligt.   

 

Vidare har Anna-Maria synpunkter på att beskrivningen av rådets uppdrag bör förtydligas på 

kommunens hemsida. Även att man ska införa en namnförteckning på rådets ledamöter och 

ersättare på hemsidan.  

 

 

 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Bjuda in förvaltningschef Mikael Björk till kommande möte.  

  

Sammanfattning 

 

Kurt Rådlund har utifrån rådets möte den 22 september några följdfrågor gällande 

omsorgsförvaltningens budget, och det då presenterade underskottet om 26 miljoner konor år 

2016, som han vill ha svar på.   

Fråga ett: Vad innehåller 2017-års budget beträffande tillskjutna medel? Hur ser avvikelsen 

resultatmässigt ut?  

Fråga två: Vilka åtgärder har vidtagits gällande tidigare års kostnadsökningar? 

Fråga tre: Hur ska sjukskrivningar minskas och vad är målet?    

Fråga fyra: Vilka hemtjänsttimmar beräknar man sänka 2017, och vad är tänkt att uppnås 

ekonomiskt? 

Fråga fem: Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna om maxtaxan för avgifter inom 

äldreomsorgen höjs enligt förslag?     
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Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Rådet har tagit del av informationen.  

2. Inför kommande fördelning av medel vill rådet tillfrågas om synpunkter.   

 

Sammanfattning 

En fråga som framkom under mötet gällde hur de s.k. välfärdsmiljarderna fördelats. Tommy 

Olsson berättar att pengarna företrädesvis gått till skolan. Pensionärsrådet har inte fått 

möjlighet att inkomma med synpunkter på fördelningen av välfärdsmiljarderna. Rådet vill 

inför nästa fördelning få chansen att ge synpunkter.  

 

 

 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Rådet har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

 

Ingrid Sundström delar ut åhörarkopior av Socialstyrelsens undersökning ”Så tycker äldre om 

äldreomsorgen 2016” samt redovisar resultatet av densamma. Se bilagor till protokollet.  

 
 


