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 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Föregående protokoll 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 
 

1. Föregående protokoll godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Föregående protokoll gås igenom och beslutas läggas till handlingarna. 
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§ 2 
 
Information om planer angående byggande av trygghetsboende 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Richard Brännström, VD Ljusdalshem, redogör för planerna angående förberedande för samt 
byggande av trygghetsboende och lägenheter.  
 
Ljusdal 
Gärdeåsvägen 14 kommer att göras om till trygghetsboende med 27 nya lägenheter. Huset 
kommer att bli inflyttningsklart trapphus för trapphus. Kostnaden beräknas till 20 mkr. 
När Gärdeåsvägen 14 står klart kommer det att finnas totalt 66 lägenheter i trygghetsboende. 
Utifrån det behov som finns så har 27 av dessa lägenheter inte högsta tillgänglighetsklass. 
De trygghetsboenden som inte har hiss ända ner till källarplanet har istället tvättpelare i varje 
lägenhet. Alla trygghetsboenden har Bovärd som kan hjälpa de boende med vissa praktiska 
uppgifter.  
På Molinsgatan i Ljusdal kommer dessutom ett fyravåningshus med 23 vanliga lägenheter att 
byggas. Kostnaden blir cirka 24 mkr och huset kommer att stå färdigt våren 2017. 
 
Järvsö 
För Grytan samt Stenevägen i Järvsö görs nya detaljplaner för att göra det möjligt att bygga i 
framtiden.  
Björkbacka, f.d. vård och omsorgsboende, blir omgjort till bed & breakfast och kommer att 
drivas av Järvsörådet som ett arbetsmarknadsprojekt för turister och säsongsanställda.  
Järvsö campings mark är intressant att förvärva för att kunna bygga bostäder där i framtiden. 
 
Färila 
Mång Pers i Färila är intressant och lämpligt att göra om till trygghetsboende under 
förutsättning att de som behöver vård och omsorgsboende får plats på övriga boenden som 
Solgården. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunala Pensionärsrådet 2016-02-23 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 

 Diarienummer 
     
 
§ 3 
 
Ekonomisk rapport från omsorgsförvaltningen 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 

 
Sammanfattning 
 
Omsorgens förvaltningschef, Mikael Björk, redogjorde för det ekonomiska läget för 
omsorgsförvaltningen. 
2015 har varit ett tufft och turbulent år med t.ex. en stor flyktingkatastrof som bland annat 
inneburit att många ensamkommande barn kommit till oss. Under året har även 
förvaltningschef och nämndens ordförande slutat samt att det även varit flera chefs- och 
tjänstebyten. 
Omsorgen har under året haft en omsättning på 487 mkr och året slutade med ett underskott 
på 37,3 mkr. Detta underskott inkluderade ett opreciserat sparkrav på 11,4 mkr vilket det 
därmed inte fanns några beslutade strategier eller åtgärder för. För perioden januari – augusti 
såg prognosen för året ut att sluta på ett underskott på cirka 40 – 45 mkr. Tack vare några 
tuffa besparingsbeslut så blev utfallet inte fullt så dåligt. Det man gjorde var att; sänka 
personaltätheten inom vård och omsorgsboendena, ge alla verksamheter ett besparingskrav på 
2 % som renderade i 99 olika åtgärder, stänga Björkbacka samt minska antalet placeringar av 
vuxna missbrukare.  
Av underskottet avsåg -5,4 mkr individ och familjeomsorgens verksamheter där de främsta 
orsakerna är placering av vuxna missbrukare samt att antalet aktualiseringar inom barn och 
unga har ökat stadigt sedan många år tillbaka.  
Stöd och omsorg stod för -8,3 mkr av underskottet vilken procentuellt mot budget hade det 
största underskottet. Kostnaderna på stöd och omsorg styrs av en rättighetslag. Underskottet 
här beror främst på ökat antal köp av platser inom socialpsykiatrin, ökad vårdtyngd samt att 
försäkringskassans regelverk kring grundläggande behov förändrats så att större del av vård 
och omsorgskostnader hamnar på kommunen.  
För äldreomsorgens underskott på -10,6 så är det ökat behov av hemtjänsttimmar som är 
orsaken. Vård och omsorgsboendena hade dessutom ett överskott. Det finns heller ingen kö 
till vård och omsorgsboendena utan alla erbjuds en plats inom den föreskrivna 3 månaders-
gränsen. 
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§ 4 
 
Representanter tillgänglighetsdagen 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
1. Inga representanter till tillgänglighetsdagen utses 

 
2. Kontakt tas med Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF för att undersöka om 

tillgänglighetsdagen kan samordnas med andra arrangemang. 
 
Sammanfattning 
 
Rådet finner ett behov av att göra tillgänglighetsdagen mer intressant med nya 
programpunkter och aktiviteter för att locka fler till arrangemanget och framför allt för att 
locka även de som ej redan tillhör de invigda. Det är viktigt att frågan får större spridning och 
att fler får kännedom om vinsterna med att genomföra tillgänglighetsanpassningar. Man 
föreslår att undersöka möjligheten att samarrangera tillgänglighetsdagen med t.ex. äldredagen 
”Ramla inte”. Ordförande ska i detta syfte kontakta blivande ordförande för RÅFF. 
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§ 5 
 
Information om remissvar medborgarförslag angående halkskydd 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
1. Tjänsteyttrandet, efter tillägg av SKPF Ljusdal, godkänns 

 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till samlat yttrande från KPR föreligger. SKPF Ljusdals yttrande saknas dock i 
sammanställningen. Efter tillägg av SKPF Ljusdals svar så sänds yttrandet in som KPR:s svar 
på medborgarförslaget. 
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§ 6 
 
Information om remissvar angående bokbussutredningen 
 
Kommunal pensionärsrådet beslutar 
 
1. Varje pensionärsorganisation lämnar remissvar var för sig. 

 
 
Sammanfattning 
 
Remissvar ska inlämnas gällande bokbussutredningen senast den 29 februari. Då dagens 
sammanträde är nära i tid anses tiden för kort för att korrekt hinna behandla och formulera ett 
gemensamt svar från KPR. Sekreteraren gör istället ett sammanställt yttrande med en 
sammanfattande redogörelse för de inkomna remissyttrandena. Detta skickas till ordförande 
för godkännande före anmälan av yttrandet till ärendet. 
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§ 7 
 
Införa mål att utöka X-trafiks ringlinje i KPR:s handlingsplan 2016-2018 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
1. I pensionärsrådets mål och handlingsplan för 2016-2018 ska mål att utöka X-trafiks 

ringlinje inom Ljusdals tätort införas. 
 

2. Sekreteraren upprättar förslag till målformulering 
 

 
3. Målformulering beslutas vid nästa sammanträde 
 
 
Sammanfattning 
 
Önskemål har på KPR au anmälts om en utökning av X-trafiks ringlinje inom Ljusdals tätort 
så att den även innefattar kyrkogården. Den 3 februari 2016 inkom till kommunen ett 
medborgarförslag om att dra om lokalturen i Ljusdal så att den även innefattar Älvvallens 
idrottsplats samt att utöka antalet turer (KS 069/16). Rådet menar att man kan använda detta 
medborgarförslag, i en egen skrivelse, som ett ytterligare argument för att utöka ringlinjen då 
en utökning då skulle kunna gynna båda önskemålen. 
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§ 8 
 
Inbjudan att delta i Köpingsutvecklingsprocessen KUP:en 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
1. KPR deltar i KUP:en vid tillfället den 7 mars. 
 
 
Sammanfattning 
 
KPR och RÅFF har blivit inbjudna att vid samma tillfälle delta i köpingsutvecklingsprocessen 
för att ge förslag och synpunkter för utveckling av Ljusdals köping. Några olika datum finns 
att välja på för rådens deltagande. Rådet väljer den 7 mars kl. 15.00 - 17.00. 
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