PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02

Plats och tid

Tallåsenrummet, 13:15 - 16:00

Beslutande:

Sören Görgård (C) ordförande
Stig Almström (LB)
Ewy Sjögren, SKPF
Inger Nylund, SPF Järvsö, tjänstgörande ersättare
Tommy Pårs, SPF Föne
Kurt Johansson, PRO Järvsö
Kurt Rådlund, PRO Hennan
Jan Nilsson, PRO Ljusdal
Sune Öster, SPF Färila

Övriga deltagande

Roland Nilsson, tekniker och tillgänglighetsansvarig, § 12.
Hanna Gäfvert, arkitekt och Rolf Berg, utvecklingschef,
§ 13.
Ingrid Persson, PRO Ljusdal, ej tjänstgörande ersättare.
Sylvia Olsson (KD), ej tjänstgörande ersättare.
Maria West Mutiso, sekreterare.

Utses att justera

Jan Nilsson
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02

Diarienummer

§ 12

Bostadsanpassningsbidrag
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Roland Nilsson, tekniker och tillgänglighetsansvarig på plan- och byggenheten
var inbjuden att informera om bostadsanpassningsbidrag. Roland inleder med en
kort historik om bostadsanpassningsbidraget som infördes 1959 och då
benämndes invalidbostadsbidrag och kunde sökas av personer som använde
krycka eller käpp.
Dagens bostadsanpassningsbidrag regleras av en ny lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag som trädde i kraft 1 juli 2018. Nya lagen ersatte tidigare
lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Den nya lagen kan sägas vara mer
stram men samtidigt är den mer tydlig inför beslut. Boverkets föreskrifter till den
nya lagen har varit på remissrunda och ska troligen träda i kraft under oktober
2018.
För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska en medicinsk grund finnas samt
en utredning, exempelvis av en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten tittar både på vad
som fungerar i bostaden och vad som inte fungerar. Utredningen ska också
undersöka om det finns hjälpmedel som kan användas i stället för en anpassning
av bostaden. Ett intyg med arbetsterapeutens utlåtande ligger till grund för
beslutet om bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblanketter finns på ljusdal.se,
hos Roland Nilsson eller hos arbetsterapeut.
Ljusdals kommuns budget för bostadsanspassningsbidrag ligger på 4,5 miljoner
kronor per år och antalet bostadsanpassningar som genomförs årligen är mellan 80
och 100 stycken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02
Diarienummer

§ 13

Köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Arkitekt Hanna Gäfvert och utvecklingschef Rolf Berg var inbjudna att informera
om nyheter inom köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en. KUP:en är att arbete
som startade i februari 2015 med fokus att göra kommunens centralort attraktiv
och lockande vilket skapar framtidstro och vilja till satsningar. KUP:en är en
samverkan mellan kommun, handlare, fastighetsägare, medborgare och andra
intressenter.
Hanna och Rolf informerar att ombyggnationen av Bokhandlargränd till ett shared
space-område är slutfört och att de möbler som pryder området är framtagna av
industritekniska programmet på Slottegymnasiet. Ett av
köpingsutvecklingsprocessens fokus i dagsläget är att titta på
utvecklingsmöjligheter vid ett eventuellt byte av väghållaransvar när det gäller
statliga Norra Järnvägsgatan (riksväg 84) genom Ljusdal och kommunala
Kyrksjönäsvägen. Hanna visar inspirationsbilder som bifogas protokollet.
Hanna och Rolf visar ”Nya Östernäs - visionsskiss för områdets framtida
utveckling”. I skissen är Östernäsområdet indelat i fyra kvarter som rymmer
bostäder, förskola, demensboende och småindustri. Visionsskissen bifogas
protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02
Diarienummer

§ 14

Bostadstillägg
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Sören Görgård informerar att Pensionsmyndigheten, efter inbjudan, inte har
möjlighet att komma till något av höstens två rådsmöten för information om
bostadstillägg. Enligt arbetsutskottets beslut ska i stället foldern ”Har du rätt till
bostadstillägg?” delas ut till ledamöterna som kan ta hem den till sina respektive
föreningar. Personliga frågor om en eventuell ansökan om bostadstillägg kan
ställas till Pensionsmyndighets servicekontor i Kommunhuset.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02

§ 15

Omsorgsförvaltningens ekonomi, lägesrapport
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Sören Görgård informerar att prognosen för omsorgsförvaltningen pekar på ett
underskott om 29 miljoner kronor för 2018. Ett av skälen är mycket kostsamma
placeringar, framförallt skyddsplaceringar av mödrar och barn. Ett annat skäl är
ökade kostnader för hemsjukvården om åtta miljoner kronor. Kommunen har tagit
över delar av hemsjukvården från Region Gävleborg och skatteväxlingen som
skulle finansiera de övertagna delarna blev felaktig, vilket har drabbat alla
kommuner i länet. Äldreomsorgen har enbart ett mindre underskott.
För att klara en budget i balans för 2019 informerar Sören att beslut tagits om
Gullvivans stängning vilket ska spara 7,75 miljoner. Vidare ska tre miljoner
sparas inom området chefer och administration. Verksamhetsbeslut ska generera
en besparing om 13,9 miljoner.
En fråga ställs: Varför ska vård- och omsorgsboendet Gullvivan ska stängas trots
att äldreomsorgen inte har något större underskott? Sören Görgård säger att
omsorgsförvaltningens alla verksamheter har setts över för att undersöka var det
går att effektivisera motsvarande summan för underskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02

§ 16

Pensionärsrådet ledamöter och ersättare 2019-2022
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen
2. Pensionärsföreningarna ska lämna in förslag på ledamöter och ersättare för
mandatperioden 2019-2022 senast 1 november till Maria West Mutiso.

Sammanfattning
Sören Görgård informerar att föreningarna, i enlighet med rådets reglemente, ska
lämna in förslag på ledamöter och ersättare för mandatperioden 2019-2022 senast
1 november 2018.
I sammanhanget berättar Kurt Rådlund att han gjort en skrivelse till kommunen
där han ställer frågor om vilket syfte kommunen har med pensionärsrådet och hur
tankarna går beträffande dialogen pensionärsrådet och Ljusdals kommun. Vidare
vilket inflytande det är tänkt att pensionärsrådet bör ha i kommunens process samt
vem som har det formella ansvaret för pensionärsrådet. Sören Görgård visar på
pensionärsrådets reglemente där svaret på några av frågorna finns. Sören säger
också att kommunchefen under hösten bland annat ska se över på vilka sätt
pensionärer kan vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör målgruppen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Övriga frågor
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Maria West Mutiso påminner om seniordagen med temat ”Balansera mera” som
infaller den 12 oktober i Kommunhuset.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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