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 Diarienummer 
     
 
§ 9 
 
Presentation ordförande omsorgsnämnden samt information från 
förvaltningschefen 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämndens nya ordförande sedan februari i år, Yvonne Oscarsson, presenterar sig. 
Yvonne har främst använt den första tiden till att sätta sig in i omsorgens många och olika 
verksamheter. Omsorgsnämnden har nu både ny ordförande och ny sekreterare samt ny 
förvaltningschef. Förvaltningschefen, Mikael Björk, och nämndsordförande, Yvonne 
Oscarsson, träffas varje vecka för att stämma av läget. Yvonne är insatt i en del av omsorgens 
verksamheter sedan tidigare och har även under denna tid särskilt besökt verksamheter för att 
sätta sig in i förutsättningarna. 
 
Förvaltningschef Mikael Björk rapporterar om var man är i budgetprocessen inför budget 
2017.  
 
Beslut om nämndernas budgetramar tas i kommunfullmäktige i juni. Omsorgsnämnden 
omsätter nästan en halv miljard. I budgetprocessen har förvaltningen utgått ifrån hur 
verksamheten ser ut idag – vad resultatet var 2015 – hur mycket det kostade. Omsättningen 
för 2015 var 487 miljoner kronor och gav ett underskott mot budget med – 37,2 miljoner 
kronor. 
 
Frågor förvaltningen arbetar utifrån är; Vad är möjligt att göra inom befintliga budgetramar? 
Vad vill politiken att vi ska göra? Kan vi organisera oss effektivare? 
Förvaltningschefen tror att det går att använda befintliga resurser på ett bättre sätt. Främst 
genom att göra personalen mer delaktig i planeringen och att personalen får bestämma mer 
över sin arbetstid. Då ges möjlighet till att arbetet utförs mer effektivt samtidigt som att 
arbetsmiljön förbättras. Detta i sin tur leder till sänkta övertidskostnader samt sänkta 
sjukskrivningstal inom förvaltningen. 
 
Tidigare beslutad budgetram för 2017, den så kallade ekonomiska långtidsplanen, ELP, är 36 
miljoner kronor mindre än utfallet för 2015. Nedläggningen av Björkbacka äldreboende ger 
en besparing på 5,5 miljoner kronor. Mikael redogör för att förvaltningen berett budgetärendet 
inför budget 2017 bra, att förvaltningen visat på vad som kan göras och vad som händer vid 
olika förslag.  Ett från regeringen nytt permanent anslag kan eventuellt ge Ljusdals kommun 
21 miljoner kronor ytterligare från staten.  
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En av de stora frågorna framåt är hur det framtida behovet av äldreomsorg ser ut. Detta har 
förvaltningen börjat titta på redan nu när det till exempel gäller behovet av antalet 
boendeplatser. 
 
Det har varit tufft att jobba i en förvaltning med det höga tryck av flyktingar som varit, den 
dåliga ekonomin och nedläggningen av Björkbacka för att nämna några exempel. Mikael 
upplever dock att det är en nystart nu – att det är en bra stämning i nämnden.  
Vi har en enorm utmaning framför oss. Vi har en stor urbanisering bland våra ungdomar 
samtidigt som de äldre flyttar tillbaka vid pensionering. 
 
Konkret undersöks nu bland annat förutsättningarna för ett nytt större äldreboende i Ljusdal 
med platser för dementa. Det behövs tillräckligt antal platser till år 2025 för att 
hemtjänstkostnaderna inte ska skena.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 10 
 
Föregående protokoll 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Pensionärsrådet har tagit del av föregående protokoll. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande går igenom föregående protokoll från den 22 mars. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 11 
 
Fyllnadsval till Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Kristina Olsson väljs till ny ledamot i Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 
 

 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval till Kommunal pensionärsrådets arbetsutskott ska göras efter Göte Burefjord. 
Kristina Olsson föreslås som ny ledamot i arbetsutskottet 
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§ 12 
 
Tillgänglighetsdagen 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Ett samarrangemang med tillgänglighetsdagen ska ske 
2. Anna-Maria Winblad och Ingrid Persson utses till Kommunala Pensionärsrådets 

representanter i arbetsgruppen för tillgänglighetsdagen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rådets mening är att man ska fortsätta arbeta för att samarrangera tillgänglighetsdagen 
tillsammans med äldreomsorgens ”äldredag”. Tommy Olsson har kontaktat Ingrid Johansson, 
verksamhetsutvecklare äldreomsorgen och FUB i Ljusdal samt ordförande för Rådet för 
funktionshinderfrågor, Marie-Louise Hellström, vilka är positiva till ett samarbete.  
 
Två representanter från kommunala pensionärsrådet till arbetsgruppen för arrangerande av 
tillgänglighetsdagen ska utses. Anna-Maria Winblad och Ingrid Persson föreslås.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 13 
 
Skrivelse att utöka X-trafiks ringlinje 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse har upprättats gemensamt med Rådet för funktionshinderfrågor angående KPR:s 
önskemål om en utvidgad lokaltur som ska innefatta en hållplats vid kyrkan. Detta är i 
enlighet med det mål som beslutats ingå i KPR:s mål och handlingsplan för 2016-2018.  
 
För att öka skrivelsens möjlighet att få komma med i samma politiska process som 
medborgarförslaget angående utvidgad lokaltur innefattande Älvvallen, KS 0069/16, ansåg 
arbetsutskottet att en skrivelse ska göras utan att invänta dagens sammanträde 26 april.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 14 
 
Återrapport uppföljningsmöte KUP:en processen 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Rådet har tagit del av informationen.  
2. Kurt Rådlund utses att vara pensionärsrådets representant i KUP:en processen. 
3. Rolf Berg bjuds in till pensionärsrådet för att berätta om planerna för 

Östernäsområdet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunal pensionärsrådet inbjöds att delta vid ett möte angående 
köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en, den 7 mars. Från rådet deltog Jan Nilsson samt Ingvar 
Pettersson.  
 
Ett uppföljningsmöte för KUP:en processen hölls den 22 mars där pensionärsrådets 
ordförande Tommy Olsson medverkade. 
 
Penionärsrådet anser att KUP:en processen ska följas upp och att en representant ska utses för 
detta. Kurt Rådlund föreslås vara pensionärsrådets representant i processen. 
 
Rådet önskar även ha information om aktuell status gällande planerna för Östernäsområdet. 
Rådet önskar därför bjuda in utvecklingschefen Rolf Berg till nästa sammanträde. 
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§ 15 
 
Fråga om att ändra KPRs mötesdatum i enlighet med ekonomiska 
rapporter 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Kommunala Pensionärsrådets mötesdatum ändras ej.  
 
 
Sammanfattning 
 
Då rättvisande ekonomiska rapporter för kommunen endast finns att tillgå per tre datum per 
år, uppkom fråga om rådets sammanträdesdatum skulle justeras i enlighet med detta. Detta 
utifrån rådets tidigare beslut om att ha en ekonomisk rapport från omsorgsförvaltningen vid 
varje sammanträde. 
 
Nuvarande datum gör det möjligt att inom godtagbar tid få ta del av delårsbokslut samt 
årsbokslut. För att ta del av årsprognos per 30/4 skulle aprilsammanträdet behöva flyttas till 
juni. Detta ansåg arbetsutskottet inte vara ett bra alternativ varför utskottet föreslår att rådets 
sammanträdesdatum inte justeras. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 16 
 
Uppföljning referensgrupp hemtjänst 
 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 
 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tidigare har en referensgrupp för hemtjänst bildats med representanter från Kommunala 
pensionärsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor samt omsorgsnämndens arbetsutskott. Ett 
möte har hållits, efter det har nästföljande möte ställts in liksom ett planerat studiebesök.  
 
Tommy Olsson har kontaktat Ingrid Johansson, utvecklingsledare äldreomsorgen, för att ta 
reda på planerna för denna referensgrupp.  
 
Arbetet för referensgruppen för hemtjänst är nu vilande på grund av tidsbrist för omsorgens 
tjänstemän. 
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