
Minnesanteckningar för Kommunala Pensionärsrådet 

2022 04 19. 

 

Förmöte och agendasättning till Rådsmöte. 
 
Närvarande: Sören Görgård (för minnesanteckningar) 
  Kurt Rådlund 
  Sune Öster 
 
 
 
1. 
Kurt Rådlund och Sune Öster inledde med att uttrycka att de tyckte det kändes 
bra att besked har kommit att Råden får verka året ut. 
Sören Görgård presenterade en kort bakgrund till att rådet nu kan återuppta 
sina möten och gick därefter igenom vad beslutet innebär konkret. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut innebär att: 
 

 KPR och RÅFF, dvs. båda de kommunala råden, ska ha tre arvoderade 
möten under resten av året. 

 Rådet kommer att få digitala kallelser inför rådsmöten som skickas ut av 
kommunstyrelseförvaltningen. 

 Rådet kommer inte att få tjänstemannastöd i form av sekreterare på sina 
möten. 

 Rådet kan kalla föredragande tjänstemän. 

 Kommunen tillhandahåller möteslokal. 
 
Beslutet gäller lika för båda råden. 
 
 
2. 
Diskussion om vilka förväntningar pensionärsorganisationerna har på arbetet i 
Rådet. 
Man vill ha information om vad som händer i framförallt Omsorgsnämnden, 
känna sig uppdaterade och kunna lämna synpunkter. Man vill ha en 
återkoppling på de synpunkter man lagt fram, om de har tagits i beaktande och 
om de fått gehör eller inte. 



Viktigast är ändå att man får en information som är aktuell, från alla nämnder, 
och som man utifrån den kan lämna synpunkter på. 
Man vill också veta inom vilka områden det är möjligt att ställa frågor och få 
svar på. Man förstår att begränsningar finns för hur djup detaljnivå man kan gå 
in i, men man vill ha en beskrivning av områden i nämnderna som man kan 
ställa frågor och lämna synpunkter på. 
Kurt Rådlund och Sune Öster instämmer i tanken att Rådet ska diskutera hur 
äldrefrågorna ska hanteras från och med 1/1 2023 vid varje rådsmöte. 
Ett önskemål om utbildning av rådets ledamöter förs fram. En enklare 
utbildning som beskriver vad det innebär att vara ledamot, vad som förväntas 
av en och även en liten grund över hur kommunen fungerar. 
 
3. 
Förändringar har skett sedan senaste Rådsmötet när det gäller ledamöter. 
Några organisationer har haft årsmöten där man valt nya ledamöter till rådet, 
andra har inte gjort förändringar och ytterligare någon har fått vakanser. 
Genom Kurt Rådlund lämnar organisationerna en lista på de ledamöter som är 
aktuella i Rådet för resten av mandatperioden. 
Den presenterade listan fastställs och kommer att gälla. Den biläggs 
minnesanteckningarna. 
 
4. 
Datum och Dagordning sätts för Rådsmöte. 
 
Datum: 11 maj 
Tid: 13.00 
Plats: Sunnanåsrummet 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av sekreterare 
3. Val av justerare 
4. Information från kommunstyrelsen och politiken     -Ordförande 
5. Information om budget och budgetprocessen   - Ekonomichefen 
6. Diskussion om KPR:s framtid   -stående punkt 
7. Fastställande av datum för KPR i kvartal 3 och kvartal 4. 
8. Mötets avslutande. 

  
5. 
De tre närvarande tackar varandra och ser fram emot arbetet i KPR och mötet 
avslutas. 



Bilaga 

 

Kommunala pensionärsrådet 2022. 

 

Organisation Ledamot            Ersättare.        

Kommunstyrelsen Sören Görgård             Vakant 
 
PRO Ljusdal  Lennart Canskog             Ingrid Persson 
  070-944 90 60             070-231 15 10 
  lennart@loos.se             kvinsp4e@gmail.com 

 
PRO Järvsö  Roger Sannefur             Vakant 
  r.sannefur@telia.com  
 
PRO Hennan  Kurt Rådlund              Vakant 
  Kurt.l.radlund@gmail.com  
 
SPF Färila  Sune Öster              Leif Jonsson 
  suneoster@icloud.com             villervalla@leifjonsson.se 
 
SKPF  Ewy Sjögren              Bernt Björk 
  Ewy.sjogren@gmail.com             bernt41birk@hotmail.com 
 
SPF Föne  Thor Nyberg              Tommy Påårs 
  Thornyberg41@gmail.com             riita-tommy@telia.com 
 
SPF Järvsö  Kristina Olsson  
  Solgatan48@gmail.com  
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