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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Upprop val av protokolljusterare 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Bo Hammarsten valdes att justera dagens protokoll. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Föregående protokoll 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen och protokollet lades till handlingarna. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 3 
 
Trafiksituationen i centrala Järvsö 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutar att ordföranden gör en skrivelse till trafikverket och påtalar  
trafikproblemen i centrala Järvsö. 
 
Sammanfattning 
Synpunkter på trafiksituationen har ett flertal gånger påtalats vid pensionärsrådets möten. 
Följande önskemål framfördes. Vägbelysning vid riksvägen, ett övergångsställe vid ICA-
affären samt att hastigheten på vägen sänks. 
Anna-Maria Winblad erbjuder sig att vara behjälplig vid tillskapandet av skrivelsen till 
trafikverket.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 4 
 
Protokoll från Pensionärsrådet till KS 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutar att skriva direkt till Kommunstyrelsen när vi vill föra fram en enskild 
fråga som rådet tycker är viktig. 
 
Sammanfattning 
Frågan om huruvida kommunstyrelsen tar del av pensionärsrådets protokoll har diskuterats i 
rådet. Kommunstyrelsen får protokollet för kännedom. Kommunstyrelsen har många ärenden 
att ta ställning till så det bästa sättet för rådet att nå fram är att göra en skrivelse direkt till 
kommunstyrelsen.   
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Mötes/samlingslokaler i Ljusdal för föreningar 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet tar del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Bo Hammarsten PRO undrar om det finns några bra föreningslokaler i Ljusdals kommun. Han 
undrar också om det i planeringen för Östernäsområdet skulle vara möjligt att ha detta i 
åtanke. Sekreteraren har pratat med samhällsutvecklingsförvaltningen för att se vad som är 
tillgängligt just nu. Följande lokaler är möjliga att få hyra. Hembygdsgården, bygdegården i 
Borr, församlingshuset vid kyrkan. Det finns ca ett 25 tal bygdegårdar och folkets hus runt om 
i kommunen. I förvaltningshuset finns det möjligheter att hyra lokaler. Se bifogad bilaga 1. 
I trygghetsboendet som håller på att iordningställas på Gärdeåsen  kommer det att finnas 
allmänna utrymmen som ev. kan användas av föreningarna i Ljusdals kommun.     
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 6 
 
Information ang. riktlinjer för daglig verksamhet i särskilt boende. 
Hur ser fördelningen av lägenhetr ut bland de som bor på särskilt 
boende.   
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ingrid Johansson verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen informerar om daglig 
verksamhet i kommunen. 
Kristina Nilsson boendegruppen informerar om vilka regler som gäller kring särskilt boende.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Budget för pensionärsrådet 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Pensionärsrådet har en budget för 2012 på 53 000 kronor. 12-09 är riktvärdet 75% och rådet 
har till detta datum förbrukat 95% av sin budget. Pensionärsrådets sammanträde i oktober 
samt förtäring i december är ytterligare utgiftsposter som tillkommer. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 8 
 
Synpunkter från föreningarna på rådets mötesplanering för 2013 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet beslutar att sista måndagen i månaden är en bra mötesdag för 
pensionärsrådet. 
 
Sammanfattning 
Rådet diskuterar lämpliga mötesdagar för 2013. Rådet finner att sista måndagen i månaden är 
en bra mötesdag.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 9 
 
Information från Omsorgsnämnden 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Behovet av vård och omsorgsboende har minskat. I dagsläget 18 st. ej verkställda beslut. 
Under september har 3 personer tackat nej till ett boende. 
I september 2012 hade hemtjänsten 411 kunder varav 73 har valt ett privat alternativ. 
10.906 biståndstimmar är beviljade / månad. Antalet timmar har ökat under de 2 sista åren. 
Försörjningsstödet har däremot minskat under augusti och september.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2012-10-22 
 Diarienummer 
     
 
§ 10 
Övriga frågor 
 
Pensionärsrådet beslutar 
Pensionärsrådet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Anhörigråd kommer att hållas på de särskilda boendena i kommunen.  
Inbjudan har gått ut till de olika pensionärsföreningarna och tanken är att deras representanter 
skall vara en mellanhand och föra ut information till medlemmarna. 
 
 
Temadagen 24/10 -12 
Sekreteraren påminner om temadagen den 24 oktober som rådet för funktionshinderfrågor 
kommer att genomföra. Alla är välkomna den dagen. 
 
Faktahäfte om Ljusdals kommun 
Ljusdals kommun har ett faktahäfte där man kan läsa om viktig data om kommunen. Häftet 
kommer att delas ut på träffen den 10 december till de som så önskar. 
 
Broschyr om dagverksamheten Omtanken 
Broschyren kommer att delas ut den 10 december till alla som så önskar. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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