
    
  

1 
 

 
 

PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
Tid: Måndagen den 23 september 2013 klockan 14.00-15.15 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset 
 
 
 
Närvarande: Ingemar Javinder, ordförande  
 Seija Hedberg, SKPF 

Viola Mäkelä, SPF 
Barbro Resare, ledamot 
Inger Ljungqvist, PRO 
Anders Andersson, sekreterare, Ljusnarsbergs kommun 
Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), §§ 33-35 

  
 
 

§ 33 
Öppning 
 
Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. 

 
§ 34 

Dagordning 
 
Föreliggande förslag till dagordning godkänns. 
 

§ 35 
Val av justerare av dagens protokoll 
 
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll. 
 
Rådet beslutar 
 
att välja Inger Ljungqvist till att justera dagens protokoll. 
 

§ 34 
Föregående sammanträdesprotokoll  
 
Protokoll fört vid sammanträde den 27 maj 2013 redovisas.  
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna protokollet. 
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§ 35 
Peppar, peppar En dag för äldres säkerhet 
 
Gunilla Andersson, medicinskt ans varig för rehabilitering (MAR) redovisar aktiviteter som 
skall genomföras i samband med kommunens deltagande i ”Peppar, peppar En dag för äldres 
säkerhet” den 1 oktober 2013. Evenemanget är ett samarbete mellan kommunens och 
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bland annat följande aktiviteter 
erbjuds, öppet hus på räddningstjänsten i Kopparberg, öppet hus på sjukgymnastiken vid 
vårdcentralen, minimässa vid entrén på Koppargården, sång av PRO-kören, 
pensionärsföreningarna informerar om sina aktiviteter och tipspromenad. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 

§ 36 
Information om kommunens delårsrapport per den 30 juni 2013 
 
Ordförande Ingemar Javinder och sekreterare Anders Andersson informerar om kommunens 
delårsrapport per den 30 juni 2013. Det ekonomiska utfallet netto för perioden  
1 januari-30 juni 2013 är ett överskott med 8 930 000 kronor och för helåret är prognosen ett 
överskott med 5 547 000 kronor vilket är 916 000 kronor mer än budgeterat. Vad gäller 
kommunens verksamheter uppvisar verksamheterna tillhörande allmänna utskottet en prognos 
som uppgår till ett överskott gentemot budget med 933 000 kronor, bildningsutskottets 
verksamheter ett överskott gentemot budget med 74 000 kronor och sociala utskottets 
verksamheter prognostiserar ett underskott gentemot budget på 2 090 000 kronor. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 

§ 37 
Information om kommunens arbete med Övergripande strategier och budget 
2014 och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014) 
 
Ordförande Ingemar Javinder och sekreterare Anders Andersson informerar om kommunens 
arbete med Övergripande strategier och budget 2014 och plan 2015-2016 (ÖSB 2014). 
Framtaget finns ett tjänstemannaförslag till ÖSB 2014 vilket skall kompletteras med utfallet 
för kommunen av regeringens budgetproposition som framlagts nyligen. Efter detta skall 
förslaget till ÖSB 2014 sändas ut på remiss de politiska partierna vilka har representation i 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beräknar behandla ÖSB 2014 den 23 oktober 2013 
och kommunfullmäktige den 21 november 2013. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen.  
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§ 38 
Information, arbetet med Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 
2015-2018 
 
Ordförande Ingemar Javinder informerar om kommunens arbete med revidering av 
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2015-2018. Arbetet har blivit försenat och 
tidplanen är numera att sociala utskottet beslutar om en remissupplaga vid sammanträde den 
10 oktober 2013, förslaget utsänds på remiss till politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige, berörda intresseorganisationer och arbetstagarorganisationerna, 
Remissyttrande skall vara kommunen tillhanda senast den 31 januari 2014. Därefter beräknas 
kommunstyrelsen behandla ett förslag till program i mars 2014 och kommunfullmäktige 
beslutar om program senast den 1 september 2014. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 39 
Information om riktlinjer och vägledning vid handläggning enligt Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Ordförande Ingemar Javinder informerar om föreliggande förslag till riktlinjer och vägledning 
vid handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Riktlinjerna och vägledningen vänder sig till kommunens handläggare och utgör ett stöd och 
en hjälp i deras arbete. Kommunstyrelsen kommer behandla förslaget vid sammanträde den 
25 september 2013. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
§ 40 

Redovisning av sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
 
Sekreterare Anders Andersson redovisar för rådet relevanta resultat av kvalitetsuppföljnignen 
Kommunens Kvalitet i Kommunen (KKiK) som genomförts i kommunen för första gången 
hösten 2012. Bland Annat kan konstateras att andelen brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende var 90 procent i kommunen medan motsvarande andel 
brukare vad gäller hemtjänsten var 82 procent. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
  



    
  

4 
 

 
 

§ 41 
Information om utredning av kostverksamheten 
 
Sekreterare Anders Andersson informerar om genomförd utredning av kommunens 
kostverksamhet. Utredningen anger tre möjligheter till organisering: 
 
Alternativ 1 

• Centralköket  Tillagningskök 
• Garhytteskolan Mottagningskök 
• Koppargården Mottagningskök 
• Solgården  Mottagningskök 
• Kyrkbacksskolan Mottagningskök 
• Åstugan  Mottagningskök 

 
Alternativ 2 

• Centralköket  Tillagningskök 
• Garhytteskolan Mottagningskök 
• Koppargården Serveringskök 
• Solgården  Serveringskök 
• Kyrkbacksskolan Mottagningskök 
• Åstugan  Serveringskök 

 
Alternativ 3 

• Centralköket  Tillagningskök 
• Garhytteskolan Tillagningskök 
• Koppargården Tillagningskök 
• Solgården  Tillagningskök 
• Kyrkbacksskolan Tillagningskök 
• Åstugan  Tillagningskök 

 
Utredningen förordar alternativ 2. 
 
Utredningen kommer att redovisas för kommunstyrelsen vid sammanträde den  
25 september 2013. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 
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§42 
Delgivningar 
 
Bertil Olsson, Skinnskatteberg/Ornö kommer att underhålla på Koppargården, Treskillingen 
och Solgården den 24 oktober 2013 i ämnena ”Från Östersjö till Västerhav visor att ta med på 
fjärd och fjord” respektive ”Från nöjets estrader – bland bondkomiker och showartister”. 
 
Rådet beslutar 
 
att notera delgivningarna. 
 

§ 43 
Konsumentrådgivning 
 
Viola Mäkelä önskar att kommunens skall utveckla sin konsumentvägledning för att bättre 
kunna ge konsumenter råd om vart de skall vända sig då ett köp medfört problem. 
 

§ 44 
Dukning 
 
Barbro Resare påtalar vikten av att inte duka med vitt porslin på vita dukar då detta innebär 
problem för synskadade att se porslinets placering. 
 

§ 45 
Nästa sammanträde 
 
Ordförande Ingemar Javinder informerar att nästa sammanträde avhålls måndagen den  
9 december 2013 klockan 14.00. 

 
§ 46 

Avslutning 
 
Då inga övriga ärenden föreligger, tackar ordförande Ingemar Javinder de närvarande och 
förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Anders Andersson 
 

Justeras: 
 
 
Ingemar Javinder    Inger Ljungqvist 
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