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§ 7 
 
Föregående protokoll 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. AU har tagit del av föregående protokoll. 
 

2. KPR föreslås besluta om att AU blir remissgrupp och skriver yttranden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll den 20/5 gås igenom och följande kommentarer sker: 
 
Hur ser det ut med satsning på löner för andra än sjuksköterskor?  Helena Brink informerar att 
det är Region Gävleborg som gjort lönesatsningen. Staten har beslutat att avsätta 9 miljarder 
för äldreomsorgen till kommunerna men det är oklart än hur mycket Ljusdals kommun 
kommer att få.  
 
En fråga kommer om varför det enbart står om remisser i bygglovsärenden i protokollet.  
KPR har inte fått in några remisser från omsorgsförvaltningen eller andra förvaltningar än. 
Omsorgsförvaltningen har inte haft några remisser att skicka då de hållit på med budgeten 
hela våren. Tanken är att även andra förvaltningar ska använda KPR som remissorgan.  
 
Råff har bestämt att deras AU ska få mail om remisser. Om det är någon remiss de vill svara 
på sammankallas AU och skriver yttrande. KPRs AU beslutar att göra på samma sätt.  
 
Det har blivit mycket protester mot nedläggningen av Björkbacka. Göte Burefjord, har fått en 
förfrågan om att vara med på möte med anhöriggrupp och omsorgsnämnden. Beslutet om 
Björkbacka är fatta i laga ordning och är inte ett beslut som kommer att ändras. 
 
Järvsö har ett större behov av vård och omsorgsboende än ett trygghetsboende och en fråga 
ställs hur omsorgsnämnden tänkt kring det. Arbete över utvecklingen inom äldreomsorgen i 
Järvsö kommer att påbörjas i september med en föreläsning av Mats Thorslund. Rådet 
kommer att bjudas in till föreläsningen. Efter föreläsningen och under hösten ska man arbeta 
med att se över vad det behövs för äldrevård i Järvsö vad gäller boenden med mera. Behovet 
av demensboenden i kommunen ökar och Helena Brinks ser ett behov av ett demensboende i 
Järvsö. 
 
Svarstiden på att lämna in målförslag om Ljusdals kommuns Lokala utvecklingsstrategi 2015- 
2020 förlängs till slutet av augusti. 
 
Råff har lagt ett förslag om att föreningarna ska föreläsa om sitt arbete med tillgänglighet på 
tillgänglighetsdagen. Ett erbjudande om att föreläsa kommer att skickas ut till alla i Råff och 
KPR.   
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Utbildningsdagen den 5/6 var bra. Föreläsarna var bra och det var lagom med etapperna med 
raster och föreläsningar.  
 
En fråga ställs om vad som händer med den likvärdiga utbildningen för nämndledamöter som 
KPR ska få. Frågan ligger hos kommunchef Claes Rydberg. En påminnelse om utbildning 
kommer att skickas till Claes. Helena Brink informerar om att Omsorgsnämnden har 
utbildning på mötena och ingen särskild utbildningsdag. Varje nämnd är en utbildningsdag.  
 
  
§ 8 
 
Dagen för äldres säkerhet 
 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen, har gjort en öppen 
inbjudan till alla i KPR att delta i ett möte inför dagen för äldres säkerhet ”Ramla inte” den 1 
oktober. Vid mötet den 15/6 kommer man att planera inför dagen för äldres säkerhet.  
Inbjudan är skickad till alla medlemmar i rådet.  
 
Jan Nilsson, PRO Ljusdal, berättar att det är dåligt intresse för dagen för äldres säkerhet både 
för föreningarna och äldre. Det är också ointressant att stå med bord då det är lite folk som 
kommer.   
 
Då det finns ett ointresse diskuteras vikten av att gå på mötet den 15/6 för att då kunna vara 
med och påveraka för att göra dagen bättre och mer intressant.  
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§ 9 
 
Övriga frågor 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rådets nästa möte är flyttat från den 25/8 till den 1/9. På förmiddagen mellan 09.00-12.00  
den 1/9 kommer rådet att ha en måldag/processdag med Charlotte Torstensson, 
kvalitetssamordnare på omsorgsförvaltningen. Tanken är att det ska beslutas om 2-3 mål som 
sedan ska tas i kommunfullmäktige och fastställas. Målen ska sedan arbetas med under 
mandatperioden. På eftermiddagen är det råd som vanligt.  
 
Alla i rådet och deras föreningar har till den 1/9 att diskutera vad som är viktigt för föreningen 
och vad ni vill arbeta med för mål.  
 
Den 27/10 är rådets sista möte för i år. Helena Brink har tänkt att ett möte per år ska 
utlokaliseras och tanken är att vi den 27/10 ska vara på Stenegård.  
 
En fråga kommer upp om varför Yvonne Oscarsson inte är med på några möten. Yvonne är 
vald till ersättare av kommunstyrelsen. Helena Brink informerar om att när mötestiderna för 
rådet bokades var Yvonne redan fullbokad och det gick inte att hitta gemensamma tider. Inför 
nästa års bokning av mötestider kommer Yvonne att vara med vid planeringen.  
 
Omsorgsnämndens budget tas upp. Individ- och familjeomsorgen måste lyftas ut ur 
omsorgsnämnden då det inte fungerar att spara inom omsorgen då det uppstår kostnader på 
grund av att IFO är så lagstyrd. Kommunstyrelsen kan inte kräva att omsorgen ska spara hela 
tiden för kostnader de inte orsakat. Helena Brink informerar om att det finns revisorer som 
granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna riktade skarp kritik på både 
omsorgsförvaltningen och politiken. Från och med september kommer det bli två 
arbetsutskott med var sin budget, ett för IFO och ett för omsorgen.  
 
Vid förra nämnden i maj drogs den utredning som gjorts och där redovisas punkt efter punkt 
på hur man kan dra ner kostnaderna i omsorgsförvaltningen. Imorgon (10/6) tas beslut om ett 
åtgärdspaket på 2 procent besparing.  
 
Ewy Sjögren, SKPF, har fått information från distriktet att det ska avsättas öronmärkta pengar 
på 9 miljarder från staten att fördela ut i kommunerna för ökad bemanning och personal inom 
omsorgen.  Helena Brink informerar att det inte är klart än hur mycket pengar Ljusdal men att 
det kommer att redovisas för KPR och andra. 
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I höst kommer AU omsorgsnämnden åka på studiebesök till Sundsvalls kommun som är 
föregångare inom hemtjänsten. Sundsvalls kommun arbetar med mindre självstyrande grupper 
och har låg sjukskrivningsnivå. Kommunen har fått priser för sitt arbete. Två från KPR 
kommer att bjudas in att följa med till Sundsvall.   
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