
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29 

 
Plats och tid Sunnanåsrummet,  13:15 -   
 
Beslutande: Markus Evensson (S) ordförande 
 Mona Wandel (SRD) 
 Maj-Britt Tönners (C) 
 Bo Hammarsten PRO 
 Anna-Maria Winblad PRO 
 Ingvar Pettersson PRO 
 Sören Larsson PRO 
 Maria Stensson SPF 
 Kerstin Åhlen-Nilsson SPF 
 Evy Sjögren SKPF 
 Gun Olsson SPF 
 
Ej beslutande:  Jan Nilsson PRO 
 
 
 
 
Övriga deltagande Inger Höij, sekreterare  
 Roland Bäckman Kommunalråd 
 Rolf Berg Utredare Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 
Utses att justera Bo Hammarsten 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  13-17 
 Inger Höij 
  
 
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
 
 
Justerande  ...........................................................................  
                            Bo Hammarsten 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29 

 Diarienummer 
     
 
§ 13 
 
Upprop val av protokolljusterare 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Upprop av mötesdeltagarna. Bo Hammarsten valdes att justera dagens protokoll. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29 

 Diarienummer 
     
 
§ 14 
 
Trafiksituationen i bl.a. Järvsö 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunalrådet Roland Bäckman och utvecklare Rolf Berg samhällsutvecklingsförvaltningen 
informerade om sina kontakter med trafikverket. 
Trafikverket har beslutat att till sommaren skapa ett nytt övergångsställe med en herr 
gåmanskylt vid ICA i Järvsö. 
 Roland Bäckman informerar om att han tillsammans med representant från Trafikverket 
under en dag åkt runt i kommunen och tittat närmare på bl.a. gång och cykelvägar samt 
gatubelysning. Det finns ett stort behov av att utveckla gång och cykelvägar i många delar av 
kommunen. Bl.a. i Tallåsen, Färila, Järvsö, Kårböle och Ljusdal. 
Gatubelysning är Trafikverkets ansvar men de lägger över mer och mer ansvar på 
kommunerna att sköta detta. 
Ljusdals kommun har avsatt 15 miljoner kronor för gatubelysning under en 4 års-period 
utmed trafikverkets vägar.  
När det gäller gatubelysning utmed kommunens egna vägar så är en översyn redan gjord och 
åtgärdad.  
Önskemål om att få ett övergångsställe vid skolan i Färila har också diskuterats men till det 
har trafikverket sagt bestämt nej. 
Korsningen Rödmyravägen och riksväg 83 (mot Järvsöbacken) kommer i bästa fall att byggas 
om under året. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29 

 Diarienummer 
     
 
§ 15 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen angående KPR som remissinstans. 
 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutar att godkänna skrivelsen till kommunfullmäktige angående KPR som 
remissinstans.  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29 

 Diarienummer 
     
 
§ 16 
 
Information från ordföranden 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
1.Visning av trygghetsboendet på Gärdeåsen  
Information om öppet hus och visning av trygghetsboendet på Gärdeåsen den 17 juni. 
Inbjudan delades ut till mötesdeltagarna. 
 
2. Policy/handbok 
 Ordföranden informerar att policy/handbok för funktionshinderfrågor är nu färdigställd och 
att en "boksläpparfest" kommer att hållas fredagen den 3 maj på hantverkargården. 
     
3. Aktuellt från omsorgsnämnden. 
 Ordföranden informerar om att inget beslut är taget när det gäller de 8 närvårdsplatser som 
finns vid Ljusdals sjukhus. 
 Kommunen och landstinget samarbetar kring många verksamheter bl.a. beroendecentrum, 
ungdomsmottagningen, familjecentrum. 
 
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att se över helheten och dess konsekvenser kring alla 
verksamheter innan ett beslut fattas.  
Anledningen till diskussionen är att det finns en överkapacitet på vård och omsorgsboendena. 
För närvarande finns ca 15 lediga vård och omsorgsplatser. Varje plats kostar kommunen ca 
500 000 kronor/år. De 8 närvårdsplatserna koster kommunen 6.2 miljoner kronor/år.  
 
Det finns idag ca 1500 personer som är 80 år och äldre och den siffran kommer att vara 
relativt konstant de närmaste åren. Först år 2024 ser man en ökning.  
 
Behovet är avgörande för att få plats på vård och omsorgsboende inte hur länge man stått i kö.  
När ett behov uppstår kan personen kontakta kommunen och inkomma med en ansökan till 
särskilt boende. 
Många väljer också att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst. Det har skett en ökning av 
hemtjänsttimmar från 110 000 till 130 00. 
 
Ordföranden informerar också om att omsorgsnämndens möten är öppna för allmänheten. 
 
  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-29 

 Diarienummer 
     
 
§ 17 
 
Övriga frågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Informationen noteras till protokollet 
 
1. Sekreteraren delar ut en folder från skyddsnätet. Skyddsnätet är ett nätverk i samverkan 
mot våld i nära relationer. I foldern finns kontaktinformation med telefonnummer dit man kan 
ringa för att få stöd, råd och hjälp. 
 
2. Sekreteraren informerar om att rådet för funktionshinderfrågor har skapat en” p-bot” som är 
tänkt att användas av personer som har ett parkeringstillstånd. När de ser att en bil felaktigt 
har ställt sig på en p-plats som är avsedd för personer med en funktionsnedsättning så kan de 
sätta den på bilens vindruta och hoppas att felparkeraren inte gör om det misstaget.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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