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PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
Tid: Måndagen den 1 juni 2015 klockan 14.00-16.20 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset 
 
 
Närvarande: Natalie Peart, ordförande, Ljusnarsbergs kommun 
 Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun 
 Anders Andersson, sekreterare, Ljusnarsbergs kommun 
 Ulla Diedrichsen, Ljusnarsbergs kommun § 40 
 Seija Hedberg, SKPF 

Barbro Resare, ledamot 
Helena Ylitalo, PRO §§ 24-35 
Viola Mäkelä SPF 
Inger Ljungqvist, PRO 
Tuula Pettersson, Attention 
Wilfriede Sandberg, PRO 

 
 

§ 24 
Öppning 
Ordförande Natalie Peart öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. 

 
 

§ 25 
Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 26 
Val av justerare av dagens protokoll 
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll. 
 
Rådet beslutar 
 
att välja Astrid Dahl till att justera dagens protokoll. 
 

 
§ 27 

Föregående sammanträdesprotokoll 
Protokoll från sammanträde den 9 mars 2015 redovisas.  
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 mars 2015.  
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§ 28 
Information, Länstrafiken och färdtjänst 
Anders Andersson informerar att vid Rådet för funktionsnedsatta och pensionärers möte den 
21 september 2015 kommer Tex Kihlström från Länstrafiken att närvara och informera om 
färdtjänst. Samtliga ingående i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer kan kontakta 
Anders Andersson eller Johanna Haaraoja på Ljusnarsbergs kommun med frågor som 
kommer att vidarebefordras till Tex Kihlström. Anders Andersson och Johanna Haaraoja har 
följande kontaktuppgifter: 
 
Anders Andersson, telefon: 0580-805 01, e-post: anders.andersson@ljusnarsberg.se 
Johanna Haaraoja, telefon: 0580-805 08, e-post: johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 29 
Information, reviderat reglemente för Rådet för funktionsnedsatta och 
pensionärer 
Anders Andersson informerar att kommunfullmäktige antog vid sammanträde den  
16 april 2015 § 16 förslag till reviderat reglemente för Rådet för funktionsnedsatta och 
pensionärer. Två av de större förändringarna i reglementet är att inga specifika organisationer 
namnges som ingående i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer samt att begreppet 
funktionshindrade ersatts med funktionsnedsatta. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 30 
Representanter i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
Anders Andersson uppmanar närvarande organisationer inkomma med kontaktuppgifter, 
namn och adresser, till de representanter som valts att ingå i Rådet för funktionsnedsatta och 
pensionärer. Kontaktuppgifter lämnas till Anders Andersson eller Johanna Haaraoja, 
kontaktuppgifter, se § 28. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna upplysningen. 
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§ 31 
 
Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den 30 april 2015 för Ljusnarsbergs 
kommun. Prognosen för helåret 2015 visar på ett underskott med 3 423 000 kronor gentemot 
budget. Individ- och familjeomsorgen har en prognos med ett underskott uppgående till 
3 828 000 kronor och HVB Bergsgården med ett underskott på 1 282 000 kronor. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen.  

 
 

§ 32   
Information, kostnadsanpassningar inom äldreomsorgen 
Anders Andersson informerar att kommunfullmäktige vid sammanträde den  
11 december 2014 § 86 antog Övergripande strategier och budget för 2015 och plan för 2016 
och 2017 (ÖSB 2015).  Detta beslut innebar att budgetramen för äldreomsorgen minskades 
med 748 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsen antog vid sammanträde den 18 mars 2015 § 60 följande förslag från 
tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström gällande kostnadsanpassning med anledning av 
minskad budgetram: 
 

• Minskad budget för färdtjänst med 89 000 kronor. 
• Avtalet med Samhall gällande leverans av matlådor sägs upp snarast och hemtjänsten 

tar över leveransen av matlådor från och med den 1 april 2015. 
• Avtalet med Samhall om tvätt sägs upp snarast och uppdraget tas över av hemtjänsten 

från och med den 1 april 2015. 
• En plats på Solgården/Heden ”fryses” tillfälligt under åren 2015 och 2016 samt 

bemanningen minskas tillfälligt under samma period med 0,58 årsarbetare. 
• Vakanshålla 50 procent av nattjänst på Koppargården under 2015 och 2016. 

 
Vidare beslutades att bildnings- och sociala utkottet skulle följa utvecklingen beträffande 
”frysningen” av plats på Solgården/Heden så denna inte permanentas. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 33 
Information, översyn av befintliga avtal med Samhall 
Anders Andersson informerar att kommunen avser se över befintliga avtal med Samhall inom 
det sociala verksamhetsområdet. 
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Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 34 
Prestationsmedel 
Anders Andersson informerar att kommunstyrelsen beslutat vid sammanträde den  
18 mars 2015 § 65 att bildnings- och sociala utskottet förfogar över 2014 års överförda 
prestationsmedel och att verksamheterna via särskild blankett skall ansöka till bildnings- och 
sociala utskottet om ianspråktagande av överförda prestationsmedel utifrån kriteriet ökad 
måluppfyllelse. Ansökan skall innehålla en budget samt skall en återrapportering göras av 
uppnådda prestationer och det ekonomiska utfallet av den genomförda insatsen. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 35 
Information, inköp av förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen 
Anders Andersson informerar att det numera tillämpas samma principer i hela kommunen 
gällande inköp av förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 36 
Information, beläggningen inom äldreomsorgen 
Anders Andersson informerar beläggningen inom äldreomsorgen per den 26 maj 2015. För 
närvarande finns cirka åtta lediga platser, varav en är en ”fryst” plats och övriga delvis 
används för korttidsboende och avlastningsboende. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 
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§ 37 
Uppföljning av kommunens kostnader för medicinskat färdigbehandlade 
patienter som vistas på sjukhus 
Anders Andersson informerar att kommunen under 2015 inte haft några kostnader för 
medicinskt färdigbehandlade som vistats på sjukhus.  
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 38 
Information, kostorganisationen  
Anders Andersson informerar att invigning av Centralköket genomfördes den  
5 mars 2015 och öppet hus arrangerades den 26 mars 2015.  I kostorganisationen har 
anställts en kökschef. 
 
Frågeställningar lyfts om möjligheten att annonsera matsedeln i lokaltidningen samt att skicka 
ut en matsedel exempelvis på fredagen för kommande vecka. 
 
Rådet beslutar  
 
att Anders Andersson vidareförmedlar föreliggande frågeställningar rörande matsedel till 
kostchef Louise Auer, samt 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 39 
Rapport, Patientsäkerhetsberättelse 2014 
Anders Andersson redovisar rapporten Patientsäkerhetsberättelse 2014. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
 

§ 40  
Taxor inom äldre- och handikappomsorgen 
Ulla Diedrichsen informerar att kommunfullmäktige vid sammanträde den 6 april 2015 § 18 
beslutade om reviderade taxor inom äldre- och handikappomsorgen. Revideringen består av 
mindre justering av diverse taxor utifrån Konsumentverkets prisindex samt en något större 
höjning av taxan för heldygnskost. Vidare innebär revideringen att taxorna indexeras per den 
1 januari respektive år, vilket medför att separata beslut ej behöver tas av kommunfullmäktige 
vad gäller mindre justeringar av taxorna.  
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Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 41 
Information, Styrmodell för Ljusnarsbergs kommun 
Anders Andersson informerar att ett förslag till ny styrmodell för Ljusnarsbergs kommun 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 10 juni 2015.  Förslaget till ny styrmodell 
föranleds av att den rådande styrmodellen visat sig vara för arbetskrävande och svår att 
tillämpa. Förslaget är att den nya styrmodellen träder i kraft från och med den 1 juli 2015. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 42 
Yttrande, medborgarförslag rörande införande av sociala fonder 
Anders Andersson informerar att kommunfullmäktige vid sammanträde den 16 juni 2015 § 14 
antog ett yttrande gällande medborgarförslag rörande införande av sociala fonder. I yttrandet 
anges bland annat att det redan i dagsläget genomförs ett stort arbete genom exempelvis 
kommunens arbetsmarknadsenhet som är jämställa med verksamhet enligt förslaget om 
sociala fonder. Av denna anledning avslås förslaget om införande av sociala fonder. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 43 
Ny socialchef 
Anders Andersson informerar att kommunstyrelsen beslutat vid sammanträde den  
20 maj 2015 § 130 erbjuda Ewa-Marie Ernlund Svensk tjänsten som socialchef i kommunen. 
Ewa-Marie Ernlund Svensk har tackat ja till tjänsten som socialchef och tillträder tjänsten den  
3 augusti 2015. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 
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§ 44 
Information om namnbyte, Enheten för funktionsstöd 
Anders Andersson informerar att Enheten för funktionshindrade, även kallad 
handikappomsorgen, har ändrat namn till Enheten för funktionsstöd. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 45 
Information, Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun,  Äldrepolitiskt 
program 2015-2025 
Anders Andersson informerar att kommunfullmäktige vid sammanträde den 16 april 2015  
§ 17 beslutat att befintligt äldrepolitiskt program skall gälla även år 2015. Beslutet föranleds 
av att föreliggande förslag till äldrepolitiskt program ”Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs 
kommun-Äldrepolitiskt program 2015-2025” innehåller stora revideringar som måste 
övervägas samt att ett eventuellt beslut om ny styrmodell för kommunen medför behov av 
ytterligare revideringar av det äldrepolitiska programmet. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 46 
Delgivningar 
 
Rådet delges följande: 

• Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län den 6 mars 2015. 
• Verksamhetsberättelse för Länshandikapprådet 2014 
• Rådet för funktionshinderfrågor mandatperioden 2015-2018, Region Örebro län 
• Pensionärsrådet mandatperioden 2015-2018, Region Örebro län 

 
Rådet beslutar 
 
att notera delgivningarna. 
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§ 47   
Information, ”Pensionen-en kvinnofälla En rapport om kommunalares 
pensioner” 
Seija Hedberg, SKPF, informerar om rapporten ”Pensionen-en kvinnofälla En rapport om 
kommunalares pensioner”. Rapporten har genomförts av Annakarin Wall och tagits fram 
gemensamt av Kommunal och Svensk Kommunalpensionärers förbund (SKPF).  I rapporten 
redovisas för pensionärernas totala pension, garantipension, tjänstepension samt 
bostadstillägg. Vidare har fyrtio kvinnor och tio män som är medlemmar i SKPF intervjuats 
dels om hur de upplevde övergången från lön till pension, dels om de ekonomiska 
förutsättningarna för det drägligt liv på äldre dagar. 
 
Seija Hedberg har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter med anledning 
av rapporten där SKPF tillsammans med Kommunal har följande gemensamma krav: 

• Inför rätt till heltid. 
• Arbeta för jämställda löner. 
• Förebygg ohälsosam arbetsbelastning. 

 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§48 
Avslutning 
Ordförande Natalie Peart tackar de närvarande och önskar samtliga en trevlig sommar samt 
förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Anders Andersson 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 
Natalie Peart     Astrid Dahl 
Ordförande 
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