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§  1 
 
 Upprop val av protokolljusterare 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 Bernt Björk valdes att justera dagens protokoll. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 2  
 
Föregående protokoll 
 
 
Pensionärsrådet beslutar. 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning. 
Ordföranden redogör för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de frågor som 
framfördes på sammanträdet den 11 juni -12. 
 

- Önskemål om att få använda gymmet på Furugården i Los.  
Ordföranden informerar om att gymmet är flyttat till skolan dit allmänheten är 
välkommen. 
 

- Önskemål om utökade öppettider för matsalen i Los. 
Ordföranden informerar om att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar 
att utöka öppethållandet. 
 

- Angående hörselslingor i kommunens fastigheter och i affärslokaler. 
Ordföranden kommer att kontakta kommunens fastighetsförvaltning och efterhöra hur 
det ser ut i kommunens lokaler. Ordföranden återkommer i ärendet. 
 

- Synpunkter från DHR om att de upplever brister i rehabiliteringsinsatser i vårt 
län samt att hjälpmedel är dyra att införskaffa. 
Sekreteraren informerar om att sektionsledare Mait Sedström från Ljusdals sjukhus 
arbetsterapi/sjukgymnastikavdelningen kommer till vårt gemensamma möte den 10 
december och informerar om sin verksamhet. 
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§  3 
 
Information om trygghetsboende 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Rikard Brännström VD på Ljusdalshem redogör för det tilltänkta trygghetsboende som 
kommer att byggas på Gärdeåsen. 
 
Ljusdalshem har fått statliga pengar för att genomföra ombyggnaden av de befintliga 
bostäderna på Gärdeåsen till ett trygghetsboende. 
Staten har satt upp regler för att kommunen skall erhålla pengar och dessa är att lägenheterna 
skall vara tillgängliga, vara bemannade 7 dagar/vecka, det skall finnas 
gemensamhetsutrymmen för de boende samt att de boende skall vara över 70 år. De boende 
skall styra den service som skall finnas. För de som behöver mer individuell hjälp söks det via 
biståndshandläggare.  
 
Det kommer genomgående att vara en hög standard i lägenheterna samt att de är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning samt att de har larm. Hiss kommer att finnas i huset. 
Bra utemiljö kommer också att tillskapas. Övernattningslägenhet kommer att finnas både för 
närstående och för personal. Tillgång till mat kommer att tillhandahållas av ett 
cateringföretag. 
 
Rikard kommer gärna ut till era föreningar och informerar och ni är också välkommen att 
komma till hans kontor för att se på ritningar och diskutera det nya trygghetsboendet. 
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§  4 
 
Trafikskrivelse Järvsö 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Att ordföranden gör en skrivelse till Kommunstyrelsen angående trafiksituationen i centrala 
Järvsö. 
 
Sammanfattning 

- Pensionärsrådets medlemmar har vid ett flertal tillfällen påtalat den problematiska 
trafiksituationen i centrala Järvsö. Det saknas tillräckligt många övergångsställen. 
Speciellt önskas ett övergångsställe vi ICA. Det är Trafikverket som är ansvarig för 
vägen genom centrala Järvsö. 
 

- Pensionärsrådet beslutar att ordföranden gör en skrivelse till Kommunstyrelsen och 
påtalar problemet. 
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§  5 
 
Information från omsorgsnämnden 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen från omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning. 

- Ordföranden informerar om att det privata företaget Addera Omsorg, Ljusdal har gått i 
konkurs. Uppdraget har övertagits av Addera Omsorg, Hudiksvall. Inga brukare har 
drabbats av det inträffade utan verksamheten fortsätter med samma personal. 

 
- Kön till vård och omsorgsboende har under året minskat. Orsak kan vara att de klivit 

ur kön eller tackat nej till erbjuden bostad. När en person har ett nytt behov så ansöker 
man på nytt om särskilt boende. 
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§  6 
 
Om bankernas service till kommuninnevånarna i Ljusdal 
 
Pensionärsrådet beslutar. 
Informationen noteras till protokollet 
 
Sammanfattning 

- Pensionärsrådet diskuterar frågan om bankernas reducerade service till medborgarna. 
Bl.a. har kontanthanteringen upphört på flera banker.  
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§  7 
 
Information om temadagen Peppar/peppar 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet 
 
Sammanfattning 
 

- Sekreteraren informerar om den nationella temadagen den 1 oktober ang. seniorers 
säkerhet. Namnet på temadagen är Peppar/peppar. Temadagen kommer i Ljusdals 
kommun att genomföras av räddningstjänsten och äldreomsorgen tillsammans.  
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§  8 
 
Föreningarnas frågor/övriga frågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 

- Jan Nilsson undrar över hur och på vilket vis andra förvaltningar tar del av 
pensionärsrådets protokoll. 
Maj-Britt Tönners informerar om att medlemmarna i Kommunstyrelsen tar del av 
protokollen. Om rådets medlemmar vill nå fram till kommunledningen med en 
specifik fråga bör rådet göra en separat skrivelse till kommunstyrelsen. 
 

- Maj-Britt Tönners undrar över om inlåsning av människor med demenssjukdom 
förekommer på våra gruppboenden. 

- Ordföranden meddelar att de dörrar som låses är ytterdörrar samt ev. till andra 
korridorer i huset men aldrig till den boendes lägenhet. 

 
- Jan Nilsson önskar att vi också publicerar tillhörande handlingar med protokollen. 

 
- Diskussion kring teleslingor i kommunens lokaler. Det finns svårigheter att använda 

slingan i gymnasieskolans aula. Sekreteraren undersöker varför och återkommer med 
ett svar.  
 

- Kerstin Åhlen-Nilsson framför synpunkter om att det finns för mycket växtlighet på 
trottoarerna som hindrar framkomligheten. Under mötet kontaktas gatu/parkchef 
Emma Nordebo-Snygg och hon meddelar följande. Om ni ser något hinder på 
kommunens mark så noterar ni var det är och sen kan ni kontakta gatu och 
parkförvaltningen eller direkt till sekreteraren i pensionärsrådet.  

 
- Sören Larsson undrar om det finns möjlighet till att erhålla ett bidrag för driften av ett 

hus som PRO ev. har för avsikt att köpa. 
Sekreteraren har tagit kontakt med fritidschef Per Färm som meddelar följande. PRO-
föreningen kan söka grundbidraget som innebär 20 kronor/medlem. Om lokalen är 
tänkt att användas av andra än föreningen föreslå Per Färm att de kan ansöka hos 
kommunstyrelsen och där få sin fråga prövad om de har möjlighet att erhålla 
driftsbidrag för fastigheten. 
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§  9 
 
Presentation av anhörigkonsulent Jenny Magnusson 
 
Pensionärsrådet beslutar 
 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Anhörig konsulent Jenny Magnusson informerar om sin verksamhet. 
Uppdraget är att ge stöd till anhöriga/närstående som hjälper en person som är sjuk eller har 
en funktionsnedsättning. Anhörigstödet skall utvecklas till att omfatta hela 
omsorgsförvaltningen. Enligt socialtjänstlagen så har kommunen en skyldighet att underlätta 
för personer som tar hand om en närstående.  
 
I Ljusdal finns en anhörigkonsulent, 2 st. anhörigstödjare samt 62 anhörigambassadörer inom 
omsorgsverksamheten.  
 
Den 6 oktober är det den nationella anhörigdagen och då kommer det att vara öppet mellan 
10-15 på Källbacka anhörigcenter för information. De kommer också att på försök ha öppet 2 
timmar på kvällstid så att de närstående som arbetar på dagtid skall ha möjlighet att nå 
anhörigcenter. 
 
Kommunen erbjuder kostnadsfritt upp till 16 timmars avlösning/månad för närstående. 
 
De kommer att starta en studiecirkel för närstående till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Vuxenskolan håller i kursen. 
 
Jenny delar ut en informationsfolder till mötesdeltagarna samt meddelar att hon gärna besöker 
och informerar de föreningar som är intresserade. 
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