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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 maj, kl 13:00-15:00

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Ylva Ivarsson, Ks
Anna Rudman, Ks
Roland Mähl, (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Olle Östlin (PRO)
Ingegerd Sundberg (SPF)
Olov Drebäck, demensförbundet

Övriga närvarande
Övriga
Monica Larsson

Justering
Justerare

Roger Torvidsson

Plats och tid

Kommunkontoret tisdag 22 maj

Justerade paragrafer

5-8

Sekreterare
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Kommunala Pensionärsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Roger Torvidsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Pensionärsrådet i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde den 17 maj 2018.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 22 maj och tas ned den 7 juni 2018.

………………………………………….
Monica Larsson
Kommunala pensionärsrådets sekreterare
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Kommunala Pensionärsrådet

§5
Genomgång av föregående protokoll
Jan-Åke går igenom föregående protokoll.
Övriga frågor: Mats Ivarssons önskemål om att det borde finnas någon
form av skriftlig information som går ut till äldre vart man kan vända sig vid
olika frågor har Jan-Åke vidarebefordrat.
Roger Torvidsson påtalade att det saknas återvinningsstationer på norr. Har
nu kollat upp detta och det behövs byggnadstillstånd som regionchefen håller
på att söka.
På frågan efter lösenord för att koppla upp sig på internet i kommunhuset
svarar IT-enheten att det är hemligt. Finns ett för gäster men inget som
lämnas ut till allmänheten. Ledamöterna i pensionärsrådet kräver att det ska
finnas.
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Kommunala Pensionärsrådet

§6
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar att det är främst två saker man arbetar med nu inom
socialförvaltningen GDPR och den nya organisationen inom IFO.
GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s
nya dataskyddsförordning. Den gäller fr o m 25 maj. Den personliga
integriteten är det som skyddas med nya lagstiftningen och alla som
behandlar personuppgifter kommer att beröras av GDPR, som i Sverige
ersätter personuppgiftslagen (PUL).
Den nya organisationen inom IFO, Individ- och familjeomsorgen är nu klar
Verksamhetschef är Sara Karsbo och tre enhetschefer Maria Pettersson för
barn och unga, Marie Karsbo för vuxenenheten och Mostafa Al Husseiny för
öppenvården och ensamkommande.
Det är idag två stycken som väntar plats inom särskilt boende och inga
tomma lägenheter. Det är vattenskada på Gyllengården.
Aefab kommer att ta över lägenheterna på Lärkan/Svalan och göra
trygghetsboende. Det är 24 stycken som lämnat intresseanmälan till detta.
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Kommunala Pensionärsrådet

§7
Information från kommunstyrelsen
Ylva informerar:


Ovanåkers kommun har tackat ja till att medverka i Partnerskapet
Fjällvägen. Partnerskapets övergripande uppgift är att verka för
hållbar regional utveckling längs hela vägstråket Tönnebro-BollnäsJärvsö-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen vid Funäsfjällen
(Väg 83 och Väg 84) genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och
tillväxt.



Yoomi Renström har nominerats och blivit invald i SmåKoms styrelse,
ersättare är Björn Mårtensson.



Årsredovisning 2017 kommunen redovisar ett resultat på
13,3 mnkr.



Det har antagits en nödvattenplan.



Försäljning av Edsbyns Hotell är återremitterat.



Information om investeringsplan för 2019-2023.



Likviditetsstöd till Edsbyn IF Bandy.
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Kommunala Pensionärsrådet

§8
Övriga frågor
Dan Hälsing lämnar en skrivelse om parkeringsplatser i Edsbyn skriven av
Anna-Stina Lindberg, Trafikombud i SPF Seniorerna Edsbyn och Ingegerd
Sundberg lämnar en skrivelse om parkeringsplatser vid Västra Centralgatan
15 B – 15 F båda dessa skrivelser vidarebefordras till Ulf Stålberg, gatuchef.
Dan Hälsing visar ett räkneexempel hur pensionen ser ut för en pensionär
över tre år. Efter skatt 2018 är beloppet 7 992 kr enligt EU är gränsen för
fattigpensionär 12 698 kr efter skatt.

