
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådets 2016-03-22 
arbetsutskott  
 
Plats och tid Kramstarummet,  13:15 - 16:00 
 
Beslutande: Tommy Olsson, Ewy Sjögren, Stig Almström, Jan Nilsson, 
 Kristina Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Kia Pehrsdotter, sekreterare  
 
Utses att justera Jan Nilsson,   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-03-29 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ..............................................................................  Paragrafer  7-12 
 Carina Pehrsdotter 
  
Ordförande  ..............................................................................  
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 Jan Nilsson 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2016-03-22 
 
Datum för anslags upprättande Tisdagen den 29 mars 
 
Datum för anslags nedtagande Onsdagen den 20 april 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Carina Pehrsdotter 
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 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Föregående protokoll 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. AU har tagit del av föregående protokoll. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll från den 23 februari gås igenom. 
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§ 8 
 
Tillgänglighetsdagen 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsutskottet föreslår att rådet fortsätter att arbeta för en samordnad och gemensam 
tillgänglighetsdag. 

 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsutskottet anser att rådet ska fortsätta arbeta för en samordnad och gemensam 
tillgänglighetsdag tillsammans med äldreomsorgens ”äldredag”. Tommy Olsson har kontaktat 
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare äldreomsorgen samt FUB i Ljusdal vilka är positiva 
till ett samarbete. Tommy Olsson fortsätter att arbeta för en samordning och tar även kontakt 
med ordförande för Rådet för funktionshinderfrågor, Marie-Louise Hellström. 
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§ 9 
 
Skrivelse att utöka X-trafiks ringlinje 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsutskottet beslutar att Jan Nilsson skriver ett förslag på skrivelse från 
Kommunala pensionärsrådet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsutskottet anser att en skrivelse ska upprättas angående KPR:s önskemål om en utvidgad 
lokaltur som ska innefatta en hållplats vid kyrkan. Detta är i enlighet med det mål som 
beslutats ingå i KPR:s mål och handlingsplan för 2016-2018. För att öka skrivelsens möjlighet 
att få komma med i samma politiska process som medborgarförslaget angående utvidgad 
lokaltur innefattande Älvvallen, KS 0069/16, anser arbetsutskottet att en skrivelse ska göras 
utan att invänta rådets sammanträde 26 april.  
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§ 10 
 
Återrapport deltagande KUP:en processen 7 mars 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsutskottet tar del av rapporten.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunal pensionärsrådet inbjöds att delta vid ett möte angående 
köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en, den 7 mars. Från rådet deltog Jan Nilsson samt Ingvar 
Pettersson. Jan Nilsson återrapporterar för KPR:s arbetsutskott; Mötets ordförande var 
kommunchef Claes Rydberg. Föredragande tjänsteman var utvecklingschef Rolf Berg.  
 
Den fråga projektgruppen för KUP:en särskilt ville diskutera med pensionärsrådet samt 
funktionshinderrådet var hur man skulle göra centrum och de olika delarna i köpingen mer 
tillgängliga. Mötets syfte inkluderade även en mer öppen diskussion om de skisserade 
planerna och allmänt bollande av idéer.  
 
En fråga som verkar särskilt svår att lösa är hur man förbinder områden som ligger på olika 
sidor om järnvägens spårområde. Några aspekter kring detta är bland annat att; Långa (och 
mörka) tunnlar inte är att rekommendera ur trygghetssynpunkt samtidigt som broar kräver 
hiss för att t.ex. ge rullstolsburna möjlighet att använda dem. Hissar behöver också ha god 
insyn ur trygghetssynpunkt. 
 
Andra aspekter och synpunkter som diskuterades var: 
Bristen på parkeringar och samtidigt att kommuninvånarna av tradition i hög grad förväntar 
sig att kunna ta bilen ”ända fram till dörren”. 
Nybyggda fastigheter önskas vara anpassade till Ljusdals arkitektur, vilket verkar betyda 
dyrare byggkostnader. 
Hur få mer kontakt mellan och utveckla områdena Gamla stan, Östernäs och nuvarande 
centrum? 
Vid förtätning av postplan – var ställer man då bilarna? Med husen som idag inritats på 
postplanen i förslaget finns synpunkter att man kommer att uppleva det som trångt. 
 
Tommy Olsson kommer för pensionärsrådet att medverka vid dagens (22/3) uppföljningsmöte 
för KUP:en. 
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§ 11 
 
Fråga om att ändra KPRs mötesdatum i enlighet med ekonomiska 
rapporter 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Arbetsutskottet föreslår att rådets mötesdatum inte justeras.  
 
 
Sammanfattning 
 
Då rättvisande ekonomiska rapporter för kommunen endast finns att tillgå per tre datum per 
år; årsprognos per 30/4, delårsbokslut per 31/8 samt årsbokslut per 31/12, uppkom fråga om 
rådets sammanträdesdatum skulle justeras i enlighet med detta. Detta utifrån rådets tidigare 
beslut om att ha en ekonomisk rapport från omsorgsförvaltningen vid varje sammanträde. 
 
Nuvarande datum gör det möjligt att inom godtagbar tid få ta del av delårsbokslut samt 
årsbokslut. För att ta del av årsprognos per 30/4 skulle aprilsammanträdet behöva flyttas till 
juni. Detta ansåg arbetsutskottet inte vara ett bra alternativ varför utskottet föreslår att rådets 
sammanträdesdatum inte justeras. 
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§ 12 
 
Övriga frågor 
 
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott beslutar 
 

1. Uppföljning av referensgrupp för hemtjänst ska genomföras. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tidigare har en referensgrupp för hemtjänst bildats med representanter från Kommunala 
pensionärsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor samt omsorgsnämndens arbetsutskott. Ett 
möte har hållits, efter det har nästföljande möte ställts in liksom ett planerat studiebesök hos 
Skönsmons hemtjänst. Tommy Olsson kontaktar Ingrid Johansson, utvecklingsledare 
äldreomsorgen, för att ta reda på planerna för denna referensgrupp.  
 
 
 
 


	§ 7  Föregående protokoll
	§ 8  Tillgänglighetsdagen
	§ 9  Skrivelse att utöka X-trafiks ringlinje
	§ 10  Återrapport deltagande KUP:en processen 7 mars
	§ 11  Fråga om att ändra KPRs mötesdatum i enlighet med ekonomiska rapporter
	§ 12  Övriga frågor

