
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Kommunala Pensionärsrådet 2014-04-28 

 

 

Plats och tid Centralköket Kostservice, 10:00 - 14:30 

 

Beslutande: Markus Evensson, ordförande (S) 

 Kerstin Åhlin Nilsson, SPF  

 Evy Sjögren, SKPF 

 Mona Wandel, Kommunstyrelsen (SRD) 

 Jan Nilsson, PRO 

 Bo Hammarsten, PRO  

 Gun Olsson, SPF  

 Göte Burefjord, SPF 

 Åke Isidorsson, SPF  

 Ingrid Jonsson, PRO  

 Anna-Maria Winblad, PRO  

 Sören Larsson, PRO 

 

 

 

Övriga deltagande Kerstin Karell, sekreterare  

 Maria Persson, verksamhetschef Kostservice § 11-12 

 Maria Berglund, Kostservice § 11-12  

 Rickard Brännström, vd Ljusdalshem § 19 
 

Utses att justera Evy Sjögren   

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-05-02 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 10-19 
 Kerstin Karell 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Evy Sjögren 
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Kommunala Pensionärsrådet 

 

Sammanträdesdatum 2014-04-28 

 

Datum för anslags upprättande 2014-05-05 

 

Datum för anslags nedtagande 2014-05-28  

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Kerstin Karell 
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§ 10 

 

Föregående mötesprotokoll 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Till nästa möte med Kommunala pensionärsrådet (KPR) ska tjänsteskrivelsen och protokollet 

om arbetsmiljön för enhetscheferna och föreslagna åtgärder, från omsorgsnämnden den 13 

mars 2014 tas med, det vill säga information om Leopold Stoltz utredning, 

 

När det gäller dålig kontinuitet vid besök av hemtjänstpersonal, att det är flera olika inom 

personalen som besöker samma kund, förklarade ordförande Markus Evensson att det pågår 

ett ständigt arbete för att förbättra. Att det varit lite rörigt under vintern beror bland annat på 

att den privata utföraren Modus Vivendi gick i konkurs. Då blev det i ett slag många fler 

kunder till kommunen och ny personal behövde anställas.  

 

Bemanningsenheten jobbar ständigt med sina rutiner och ser över rekryteringen. Chefen för 

bemanningsenheten, Ann-Katrin Samuelsson, ska besöka omsorgsnämnden den 15 juni 

kl.15:00. Mötet är öppet och alla intresserade är välkomna att lyssna. 

 

 
  

§ 11 

 

Information från kostchef Maria Persson 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kostchef Maria Persson presenterade Kostservice verksamhet. Kostservice är en verksamhet 

inom omsorgsförvaltningen. Totalt är det 40 personer anställda inom verksamheten som 

omsätter 28 miljoner kronor. I centralköket jobbar 13 personer. Utöver centralköket finns 

ytterligare fyra tillagningskök i kommunen och tio mottagningskök.  

 

Centralköket tillagar cirka 660 000 portioner per år. Antalet matlådor har gått från 80-90 000 

tusen stycken vid starten 2011 till bottenrekordet på 47 000 lådor. Under år 2013 har antalet  
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§ 11 forts 

 

matlådor ökat till 53 000 stycken. Kostchef Maria Persson hoppas att trenden har vänt och 

antalet matlådor kommer att fortsätta öka. Det är idag 40 personer som har matdistribution 

utan att ha någon form av hemtjänst. Personer över 75 år kan köpa matlådor utan 

biståndsbeslut men behöver gå via kommunen. Totalt tillagas cirka 2 500 portioner per dag. 

 

Centralköket visades av Maria Berglund.  

 
 

§ 12 

 

Lunch på centralköket 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lunch från centralköket serverades i före detta restaurang Oasens lokaler. Centralköket bjöd 

på buffé från fem olika matlådor. Alla lät sig väl smaka. 

 
    
 

§ 13 

 

Information av förvaltningschef Marita Wikström 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Punkten med information från förvaltningschefen Marita Wikström utgick på grund av att hon 

var sjuk. 
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§ 14 

 

Diskussion om skrivelse från SPF 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges pensionärsförbund (SPF) har i en skrivelse till ordförande Markus Evensson ställt 

frågor om den ekonomiska situationen i omsorgsförvaltningen och nedskärningar i budget. 

Markus Evensson informerade om att omsorgsnämnden i april hade ett extrainsatt 

budgetmöte.  Det är en fara i årets ekonomi då det är för stora utgifter i förhållande till 

inkomster.  

 

Det är sju olika verksamheter som ingår i omsorgsförvaltningen vilka genom ett politiskt 

beslut har fått krav på sig att effektivisera med två procent. Det är endast omsorgsnämnden 

som har tagit ett beslut om att effektivisera, det vill säga hitta sätt att spara pengar, med två 

procent. Förvaltningens ledningsgrupp ser över hur denna effektivisering ska genomföras.  

 

Det är höga sjukskrivningstal inom omsorgsnämnden. En artikel i Ljusdals-Posten 

diskuterades. Den handlade om att det i Los är sjukskrivningar motsvarande 18 procent. 

Ordförande Markus Evensson förklarade att siffrorna kan bli uppseendeväckande höga då de 

speglar en liten verksamhet eller enhet där det till exempel finns ett par 

långtidssjukskrivningar, vilka kanske inte ens är arbetsrelaterade. 

 

Omsorgsnämnden har tagit beslut om att satsa på Hälsoprojektet som drivs av Lena Svensson. 

Där får varje enhet inom äldreomsorgen skatta sin arbetssituation, åtgärder tas fram och följs 

upp. Politikerna har även tagit beslut om att införa företagshälsovårdens tjänst Back to 

business för såväl stöd och omsorg som äldreomsorgen. Tjänsten köps redan in för individ- 

och familjeomsorgen. Tjänsten innebär att personal som är sjuk ringer till ett speciellt 

telefonnummer som administreras av företagshälsovården. En sjuksköterska därifrån ringer 

upp dag 1, 3 och 7 av sjukperioden. Förhoppningen är att personalen ska få hjälp att söka 

korrekt hjälp, må bättre och att  med att någon sjukskrivningarna ska minska. 

 

Det finns en oro över att Pensionärsrådet ska läggas ned. Detta framförallt eftersom tjänsten 

som sekreterare inte tillsatts och att någon tydlig plan för tjänsten inte har presenterats.  
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§ 15 

 

Utbildningar för Pensionärsrådet 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Efter diskussion var deltagarna vid mötet överens om att reglementet för KPR har följts vad 

gäller möjligheten att gå utbildningar. 

 

Det som erbjudits är olika utbildningar rörande verksamheten inom omsorgsförvaltningen 

bland annat anhörigstöd. När det finns länsövergripande utbildningar som är intressanta kan 

KPR stå för resekostnaden.   

 

Det har kommit in en skrivelse från Jan Nilsson, PRO, som handlar om frågor som rör 

satsningen på utbildningen i värdegrund. Ordförande Markus Evensson informerade om att 

värdegrundsarbetet är lagstadgat inom äldreomsorgen och att omsorgsnämnden valt att låta 

hela förvaltningen arbeta med värdegrund i syfte att ta beslut om en gemensam värdegrund 

för hela förvaltningen.  

 

 
    
§ 16 

 

Fixar-tjänst 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

De Fixar-tjänsten som finns och funnits i kommunen diskuterades. Kommunen har genom 

arbetsmarknadsåtgärder anställt en person på en ort för att täcka ett behov, sedan har en lokal 

aktör gått in och tagit över anställningen.   

 

De Fixar-tjänster som idag drivs är genom hembygdsföreningarna/byalag . Dessa har sin 

grund i tidsbegränsade anställningar via arbetsmarknadsenheten genom stöd från 

arbetsförmedlingen.  

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunala Pensionärsrådet 2014-04-28 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 

 

§ 16 forts 

 

Arbetsmarknadsåtgärder är tidsbegränsade och om de ska förlängas måste det ske i annan 

regi, till exempel genom byalag. Kommunen kan inte driva en Fixar-tjänst om det finns 

motsvarande tjänster att köpa från privata utförare. De efterfrågade tjänsterna finns att köpa 

på de större orterna. Idag finns Rut-avdrag för hushållsnära tjänster.  

 

KPR påtalade att det finns önskemål om kommunala, fast anställda fixartjänster i hela 

kommunen.  

 

 

§ 17 

 

Mötet i juni 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

På det planerade mötet den 9 juni tillsammans med Handikapprådet kommer 

värdegrundsarbetet i omsorgsförvaltningen presenteras närmare av de som jobbar med 

implementering. I värdegrundsarbetet ingår även ett jämställdhetsperspektiv.  

 

Kallelse till mötet den 9 juni kommer att skickas ut till samtliga. 

  

 

§ 18 

 

Övriga frågor 
 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Som punkt till nästa möte anmäls att en utvärdering av pensionärsrådets verksamhet ska göras 

utifrån Kommunala pensionärsrådets (KPR) reglemente. 

 

Antalet ledamöter i KPR diskuterades utifrån att alla lokala föreningar ska ha en representant. 

Till mötet den 28 april kom för första gången en representant från Färila PRO. 

 

Måndag den 5 maj kl.13:30 i Ljusdalssalen är KPRs medlemmar välkomna att lyssna då 

Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare inom omsorgsförvaltningen, presenterar hur  
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§ 18 forts 

 

äldreomsorgen arbetar med värdegrund. Det är ingen anmälan utan går bra att komma 

oanmäld. 

 
 

 

 

§ 19 

 

Besök på Trygghetsboendet 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ljusdalshems vid Rickard Brännström visade Trygghetsboendet på Gärdeåsen och berättade 

om hur boendet kommit till stånd, ekonomin bakom, faciliteterna och hur boendet mottagits. 

 
 


