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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 21 
 
Upprop val av protokolljusterare 
 
Evy Sjögren SKPF valdes att justera dagens protokoll. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
  
    
§  22 
 
Föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll som sedan lades till handlingarna.   

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 
 
§ 23 
 
Information kring kollektivtrafiken  
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Rolf Berg informerade kring kollektivtrafiken i Gävleborgs län. 
From 2012 är landstinget ansvarig för kollektivtrafiken. Det är de som besluter om hur 
kollektivtrafiken skall utformas. I samband med övertagandet så skedde en skatteväxling 
mellan kommun och landsting. Kommunskatten sänktes och landstingsskatten ökades.   
Kommunerna i länet har ett inflytande genom sk. dialoggrupper där de kan framföra sina 
synpunkter.  
Kollektivtrafiken utformas främst för att det skall passa arbetspendlare och studerande. 
För de som har långt till en busshållplats så finns Flextrafik vilket innebär att man kan få en 
transport ordnad från bostaden till en busshållplats och tanken med den är att alla människor 
skall kunna ta sig till tätorten för att kunna utföra sina ärenden. Kostnaden är densamma som 
vad en bussbiljett skulle ha kostat. Det finns vissa restriktioner när Flextrafiken kan användas. 
  
I Gävleborgs län kan man köpa ett seniorkort som berättigar dig till obegränsat antal resor. 
Kortet kostar 2013 2.640 kronor/år och då kan man resa på X-trafiks bussar och tåg i hela 
länet även över länsgräns till  Sundsvall och Falun. 
 
Om ni har synpunkter eller undrar över något så kan ni kontakta Rolf Berg  Ljusdals kommun 
telefon 0651/180 33 eller Andreas Eriksson på X-trafik på telefon 0270/74100 eller via deras 
hemsida www.xtrafik.se 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
     
§  24 
 
Information om begravningshjälp i Ljusdals kommun 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Yvonne Föll informerade om vilka regler som gäller för att få begravningshjälp. 
Begravningshjälp kan sökas av de som saknar tillgångar man vänder sig till 
omsorgsförvaltningen och ansöker om ekonomiskt bistånd.  
Socialsekreteraren gör en utredning och tittar på tillgångar och skulder. 
Maxgräns för ekonomiskt stöd är ett halvt basbelopp som för 2013 är 22 250 kronor.  
Utöver det så kan man ansöka om ersättning för en gravsten med max 11000 kronor. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 
 
§ 25 
 
Information om nuläget på trygghetsboendet på Gärdeåsen  
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Trygghetsboendet på Gärdeåsen är nu klart och slutbesiktigat. 
I huset finns totalt 39 lägenheter de första 11 är redan bebodda av hyresgäster. Tom. februari 
2014 har man i dagsläget kontrakt skrivna på 23 lägenheter.  
 
Det finns 2 anhöriglägenheter som bokas på plats till en kostnad av 300 kr/natt. Lägenheterna 
är fullt utrustade men man måste ta med egna lakan och handdukar. 
 
Det finns ett digitalt bokningssystem för tvättstuga, anhöriglägenhet och relaxavdelning. 
Dagstidningarna kommer till varje lägenhet men post hämtas vid olika gemensamma 
stationer.  
Det finns 2 kök som kan användas av bl.a. en cateringfirma. Garage och motorvärmare finns 
det också tillgång till. 
Odlingslotter och boulebana håller också på att tillskapas. 
En bovärd finns tillgängliga vardagar mellan 7-16. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 26 
 
Budgetinformation 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet pågår och kommunens budget kommer att beslutas den 25 november av 
kommunfullmäktige.   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 27 
 
Information från omsorgsnämnden 
 
Pensionärsrådet beslutar  
Pensionärsrådet har tagit del av informationen 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har under året haft ökade kostnader pga. utökning av antal timmar inom 
hemtjänsten och ökade kostnader för personlig assistans. 
 
Det pågår ett värdegrundsarbete inom hela omsorgsnämnden där all personal deltar. 
 
Omsorgsnämnden har annonserat efter en person som skall arbeta med kvalitetsarbete. Efter 
ansökningstidens slut så hade 55 ansökningar inkommit.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
     
 
§ 28 
 
Förslag på mötestider för 2014 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutar att godkänna förslaget för rådets mötestider under 2014. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
  
    
§  29 
 
Inbjudan till utbildningsdag/fortbildningsdag 9 december 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av inbjudan till gemensam utbildningsdag den 9 december 2013. 
Under utbildningsdagen kommer demenssköterskan Anna-Lena Blixt samt anhörigkonsulent 
Jenny Magnusson att berätta om sina respektive arbeten. 
Förmiddagen avslutas med en enklare måltid. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 
§ 30 
 
Svar på skrivelse från PRO  
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
Svar på skrivelse från PRO angående nedläggning av gruppboendet Slottebo. 
 
Sammanfattning 
I Slottebos tomma lokaler kommer det att föras diskussioner med berörda parter om hur man 
bäst kan utnyttja dem, i dags läget är inget bestämt. 
Demenssköterskan kommer att på heltid få arbeta med demensfrågor och hon kommer att 
vara en resurs för alla verksamheter inom kommunen.    
Den omsorgspersonal som blev övertalig på Slottebo har erhållit andra tjänster inom 
kommunen. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-28 
 Diarienummer 
     
 
§  31 
 
Övriga frågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Informationen noteras till protokollet. 
 

1. Sören Larsson undrar om det inte skulle vara möjligt att någon från hörselvården vid 
Hudiksvalls sjukhus kunde komma till Ljusdal några gånger per månad. Det upplevs 
som långt och krångligt att behöva åka till Hudiksvall när något krånglar med 
hörapparaten. 
Anna-Maria Winblad lovade att föra frågan vidare till landstingets pensionärsråd. 
 

2. Angående matsal/cafeteria i kommunhuset så framförs klagomål över öppettiderna. 
Det har hänt alltför ofta att matsalen bara stänger vilket medför att man inte kan lita på 
deras tjänster. 
Enligt ordföranden är en förändring på gång.  
 

3. Rådet beslutar att till nästa AU diskutera om vi skall bjuda in kostchef Maria Persson. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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