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Fullmäktigemål
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till att målen nås?
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Måluppfyllelse/ 

Resultat

Vad har KPR fått 

för svar?

Bibehålla nuvarande service 

inom kollektivtrafiken.

Varje förening var 

för sig. 

Fria resor för pensionärer på 

kollektivtrafiken  i hela länet.

Påverka respektive länsförbund 

att driva frågan.

Varje förening var 

för sig. 

Pensionärerna får 

åka gratis.

X-trafiks ringlinje inom Ljusdals 

tätort ska utökas till att 

innefatta även kyrkan.

"Stöta på" Region Gävleborg. Tommy Olsson Rådsmötet 

2017-04-25

Ringlinjen 

innefattar även 

hållplats vid 

kyrkan.

Bevaka pensionärers intressen i 

Köpingsutvecklingsprocessen, 

den så kallade KUP:en

Kurt Rådlund Informera om 

läget vid 

rådsmöten

Flera trygghetsboende. Med 

närhet till service. (Det ska 

finnas minst ett trygghets-

boende i vardera Järvsö och 

Färila, samt tre i Ljusdal)

Bevaka planer för byggande i 

Färila 

Sune Öster Informera vid 

rådsmöten

Trygghets-

boendena är 

byggda, centralt i 

samhällena.

Rätt till vobo efter 80. Eget val. Diskutera och 

besluta på rådet 

25/4

Rättigheten finns 

angiven i kmn's 

policy för vobo.

Handlingsplan mål och aktiviteter år 2017-2018 för KPR's arbete

Boende

Infrastruktur och 

kommunikation
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Kultur och fritid Lokaler med hörselslinga. 

Många samlingslokaler i 

kommunen saknar hörselslinga.

Kräva hörselslinga i alla 

nyproducerade samlingslokaler. 

Inventera privatägda 

samlingslokaler gällande 

hörselslinga. 

Tommy Olsson Rådsmötet 

2017-04-25

Hörselslinga finns 

i kommunens 

samlingslokaler

Fixartjänster ska införas. Verka för att det blir ett ärende på 

nästa omsorgsnämnd.

Tommy och Ove 

Fotvård ska vara 

subventionerad.

Jan Nilsson Ht -17

Gratis halkskydd till alla 

pensionärer

Fortsätta driva frågan Beslutas på 

rådsmötet 25/4

Begränsat antal personal till 

varje brukare.

Bevaka vad införandet av den s.k. 

Skönsmomodellen genererar i 

minskat antal personal per 

brukare.

Ingrid Persson Informera vid 

rådsmöten

Verksamhetens 

egenkontroll visar 

att nivån hålls 

stabil över tid.

Äldre ska få hjälp att värma sina 

matlådor, upplagda på tallrik 

och de som vill ska få sällskap 

vid måltid.

Bevaka vad införandet av den s.k. 

Skönsmomodellen genererar i 

frågan. 

Ingrid Persson Informera vid 

rådsmöten

Offentlig service


