
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Kommunala Pensionärsrådet 2018-05-08 

 
 

 

Plats och tid Tallåsenrummet, 13:15 - 16:00 

 

Beslutande: Sören Görgård (C) ordförande 

 Stig Almström (LB) 

Bernt Björk, SKPF Ljusdal, tjänstgörande ersättare 

Kristina Olsson, SPF Järvsö  

Thor Nyberg, SPF Föne 

Kurt Johansson, PRO Järvsö 

Kurt Rådlund, PRO Hennan 

Jan Nilsson, PRO Ljusdal 

Sune Öster, SPF Färila 

 

 

 

 

Övriga deltagande Maria Sellberg, anhörigkonsulent § 6. 

Margareta Nybom Persson, verksamhetschef 

handläggarenheten, § 9. 

Tommy Pårs, SPF Föne, ej tjänstgörande ersättare.  

Sylvia Olsson (KD), ej tjänstgörande ersättare.  

Maria West Mutiso, sekreterare. 

 

 
 

Utses att justera Jan Nilsson   

 

Justeringens plats och tid Receptionen, Kommunhuset   

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  6-11 
 Maria West Mutiso 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Sören Görgård 

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

 Jan Nilsson  
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Diarienummer 

    

 

§ 6 

 

Föregående protokoll 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

2. Bjuda in Pensionsmyndigheten att informera om bostadstillägg vid något 

av sammanträdena hösten 2018.  

 

Sammanfattning 

 

Sören Görgård informerar utifrån ryktet att Gullvivans vård- och omsorgsboende 

ska läggas ned. Inget sådant beslut är taget i omsorgsnämnden däremot är 

Gullvivans plan tre är tömd. De boende har fått platser där det fanns vakanser. 

Tömningen av plan tre gjordes för att man ska klara bemanningen nattetid. Övrig 

information om Gullvivans huskropp är att Ljusdalshem har uttryckt intresse att 

köpa den för att bygga ett trygghetsboende.    

 

Stig Almström undrar vad den nya politiska organisationen som ska träda i kraft 1 

januari 2019 innebär. Sören Görgård informerar att den största förändringen är att 

omsorgsnämnden delas i två nämnder; omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och 

socialnämnd. Omsorgsnämnden ska omfatta äldreomsorg och stöd och omsorg 

samt biståndsbedömning för dessa verksamheter. Även hälso- och sjukvård samt 

hemsjukvård. Arbetsmarknad- och socialnämnden ska omfatta individ- och 

familjeomsorg, arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning, 

integrationsverksamhet och socialpsykiatri.    

 

Kurt Rådlund tydliggör att han inte ingår i remissgrupp för nytt demensboende 

som sekreteraren felaktigt skrivit i tidigare protokoll.  

 

Pensionsmyndigheten var inbjuden till dagens möte att informera om 

bostadstillägg men har inte återkopplat med svar. 
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§ 7 

 

Anhörigstöd i kommunen 

 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Anhörigkonsulent Maria Sellberg var inbjuden att informera om anhörigstödet i 

kommunen. Presentationen bifogas protokollet.   
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§ 8 

 

Utveckling av Bokhandlargränd 

 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.  

2. Bjuda in Rolf Berg till pensionärsrådet hösten 2018 att informera om 

köpingsutvecklingsprocessen.   

 

Sammanfattning 

 

Sören Görgård informerar att ombyggnationen av Bokhandlargränd, till så kallad 

shared space, är ett första led i att genomföra de idéer som kommit fram i 

köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en. Ombyggnationen är utarbetad och 

genomförs nu i ett samarbete mellan Ljusdals kommun och Systrarna Öhman AB, 

tidigare Fastighets AB Seglet. När det gäller kostnaderna står Ljusdals kommun 

för 70 procent och Systrarna Öhman AB för 30 procent. Arbetet påbörjades i 

november 2017 och beräknas vara klart försommaren 2018.      

 

Sune Öster säger att underarbetet i Bokhandlargränd är dåligt gjort varför man nu 

kan se tjällyft i marken. 

 

Kurt Rådlund uttrycker att ombyggnationen av Bokhandlargränd är en ad hoc-

verksamhet utan långsiktig plan eller lösning på utvecklingen av Ljusdals centrum 

generellt.  

 

Kurt Johansson anser att det saknas helhetsgrepp för Ljusdals centrum. Det har 

enbart varit ”ambulansutryckningar” där man sökt lösa ett akut problem utan att 

ha koll på konsekvenserna för omgivningen.      
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§ 9 

 

Stimulansmedel för ökad bemanning 

  

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 

 

Sören Görgård informerar att Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela 

medel i den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 

2015-2018. För 2017 har Ljusdal kommun har rekvirerat 5 664 050 kronor från 

Socialstyrelsen och alla medel har använts. Det belopp som använts till 

äldreomsorg i kommunal utförares regi är 5 594 050 kronor och 70 000 kronor har 

använts till äldreomsorg i enskilda utförares regi. Det belopp som använts till 

äldreomsorg i särskilda boendeformer är 2 220 000 och 3 444 050 kronor har 

använts till äldreomsorg i ordinärt boende.  

 

Stimulansmedlen har finansierat årsarbetare enligt följande: 0,5 sjuksköterska, 10 

undersköterskor, 0,5 arbetsterapeut och 0, 5 arbetsledare på verksamhetsnivå. 

Totalt 11,5 årsarbetare varav 11, 3 årsarbetare i äldreomsorg i kommunal utförares 

regi och 0,2 årsarbetare i äldreomsorg i enskilda utförares regi. Fördelningen av 

årsarbetare i äldreomsorg i särskilda boendeformer respektive ordinärt boende är 

4,5 i särskilda boendeformer och 7 i ordinärt boende.  

 

Stimulansmedlen har bidragit till att 13 tillsvidareanställda personer har fått ökad 

sysselsättningsgrad.  

 

Projekt Trygg hemgång startades 2016 med stöd av stimulansmedlen. Projekt 

Trygg hemgång ska fortsätta även utan stimulansmedel.     
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Diarienummer 

§ 10 

 

Frågor om hemtjänst 
 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Margareta Nybom Persson, verksamhetschef för handläggarenheten var inbjudan 

att svara på ett antal frågor som ställts vid föregående möte:  

 

1. Hur bedömer biståndshandläggaren en kunds behov till 

promenad/utomhusvistelse?  

Tjänsten ”social samvaro” kan beviljas och där kan promenader ingå. Tjänsten 

utformas personligt och beviljas vanligtvis en gång per vecka om den sökande inte 

har anhörig eller bekant som besöker i samma utsträckning. Väntjänsten kan vara 

ett bra alternativ. Sjukgymnast kan också skriva ett egenvårdsintyg att en person 

behöver X antal promenader per vecka i träningssyfte. Då beviljar handläggaren 

detta och hemtjänstpersonal verkställer insatsen. Tjänsten ”ärenden” kan också 

beviljas inom hemtjänsten, exempelvis för apoteksärenden.  

 

2. Hur förebygger Ljusdals kommun undernäring hos äldre med hemtjänst?  

Biståndhandläggaren kan bevilja matdistribution samt vid behov sällskap vid 

måltider. Om hemtjänstpersonal märker att någon har dålig aptit larmar man om 

det. Det finns tio rätter på matsedeln att välja mellan varje vecka. Även gröt och 

efterrätter. En matlåda kostar 48 kronor. Primärvården och deras dietist har 

huvudansvaret för personer i ordinärt boende.   

 

3. Rätt till vård- och omsorgsboende efter eget val, hur ser möjligheten till det ut i 

Ljusdals kommun? 

Man kan inte själv välja att man vill flytta till vård- och omsorgsboende, det är 

alltid en biståndshandläggare som bedömer om behov finns. Stor hänsyn tas alltid 

till vart i kommunen den sökande önskar bo. När en person fyllt 80 år används en 

förenklad handläggning för beslut om trygghetstelefon, matdistribution, inköp en 

gång per vecka, apoteksärenden var 14:e dag, städning var 14:e dag, tvätt och 

renbäddning var 14:e dag samt tvätt och renbäddning en gång per månad.    
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4. Vilka krav och önskemål kan en kund hos hemtjänsten ställa på utföraren? 

Vänligt bemötande är A och O. Vid första besöket hos en person som blivit 

beviljad hemtjänst ska en genomförandeplan göras tillsammans med kunden. 

Kundens önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt.  

 

5. Vid akut behov av insats, hur länge är det rimligt att behöva vänta på 

hemtjänstpersonal?  

Vid trygghetslarm är svarstiden som längst fem minuter. Om larmet innebär ett 

fysiskt besök är inställelsetiden max en timme under dagtid och normala 

väderförhållanden. Mellan klockan 22:00 och 07:00 är inställelsetiden som längst 

två timmar. Vid akut sjukdom med fara för liv ska man alltid ringa nödnummer 

för ambulans.  

 

6. Hur långt från bostaden fungerar det trygghetslarm man diskuterat i 

kommunen?  

Räckvidden är begränsad och fungerar säkrast inne i bostaden.      
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§ 11 

 

Övriga frågor  

 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

 

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.   

2. Kristina Olsson ska föreslå temat ”hur förhindra fallolyckor” till Ingrid 

Johansson som arrangerar kommunens årliga seniordag.    

3. Nytt datum för arbetsutskottsmöte är den 23 oktober. 25 oktober stryks.  

4. Sören Görgård ska undersöka varför det ligger fyllnadsmassor på 

Östernäsområdet.     

5. Bjuda in Roland Nilsson att informera om bostadsanpassning vid höstens 

rådsmöte.   

 

Sammanfattning 

 

Kurt Rådlund ställer frågan hur pensionärsrådet kan vara med och påverka bland 

annat omsorgsnämndens budgetarbete. Sune Öster undrar om det går att lämna in 

förslag till budgetberedningen. Sören Görgård informerar att förslag på 

förbättringar gärna tas emot av budgetberedningen.  

 

Bernt Björk har fått höra att många på trygghetsboendena har problem att hämta 

medicin på apoteket. Margareta Nybom Perssons berättade vid § 10 att tjänsten 

”ärenden” kan beviljas inom hemtjänsten för exempelvis apoteksärenden.  

 

Kristina Olsson har blivit kontaktad gällande ett önskemål om att Ljusdalshem ska 

bygga radhus i markplan stället för trygghetsboenden på höjden. Sören Görgård 

informerar att Ljusdalshem har med det i sin planering för nybyggnad i Järvsö.    

 

Jan Nilsson informerar om Socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera 2018”, om 

att förhindra fallolyckor för personer från 55 år och uppåt. Det är en nationell 

kampanj som genomförs årligen vecka 40. I år är det 1-7 oktober. Kristina Olsson 

föreslår att den kampanjen kan vara temat för kommunens årliga seniordag vilken 

arrangeras av omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson.     

 

Önskemål att ändra arbetsutskottets mötesdatum i oktober har kommit. 
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Sören Görgård informerar om timmerterminalens eventuella flytt och man nu 

väntar på skogsbolagens uträkning om möjligheterna att lägga en öppen terminal i 

Kläppaområdet. Därefter väntar en förhandling om ansvarfördelning mellan 

kommunen och skogsbolagen.  

 

Sune Öster har uppmärksammat att det ligger stora mängder fyllnadsmassor 

tippade på Östernäsområdet.    

 

Bernt Björk har hört att det har kommit en ny lag om bostadsanpassning när det 

gäller brandskydd.  


