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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum C, torsdag 8 juni, kl 13:15-15:45

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Anna Rudman, ks
Roland Mähl, (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Gunnar Gudmundsson (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Berit Johansson (SKPF)
Siv Jonsson (SKPF)

Övriga närvarande
Övriga
Urban Sundström
Monica Larsson

Verksamhetschef § 7
Sekreterare

Justering
Justerare

Roger Torvidsson

Plats och tid

Kommunkontoret måndag 19 juni

Justerade paragrafer
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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 8 juni 2017.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 19 juni och tas ned den 11 juli
2017.

………………………………………….
Monica Larsson
Kommunala pensionärsrådets sekreterare
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§6
Genomgång av föregående protokoll
Jan-Åke går igenom föregående protokoll.

3 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-08

4 (6)

Kommunala Pensionärsrådet

§7
Information från socialnämnden
Urban Sundström verksamhetschef samt tillförordnad förvaltningschef
svarar på inlämnade frågor i undersökningen ”Öppna Jämförelser 2016”.
Materialet skickas med som bilaga till ledamöterna.
Jan-Åke informerar:


Om HVB-hemmen. Efter påpekande om HVB-hemmet i Voxnabruk
så har det ändrat inriktning är nu stödboende. Även boendet på Backa
har ändrat inriktning då behovet minskat, boendet i Alfta Lyckebo är
kvar som ett HVB-hem.



Varit många sekretessärenden, ökade placeringar främst på vuxna
med missbruk.



Om fonder, aktuellt med en ändring som det är nu får man använda
endast avkastningen. Kommer upp på nästa nämnd.
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§8
Information från kommunstyrelsen
Jan-Åke och Anna informerar:


Antog Översiktsplanen 2030.



Biosfäransökan



Delägarskap i Inera



Mätning av service vid myndighetsutövning – Löpande insikter



Granskningsrapport över kommunens bokslut och årsredovisning för
2016.



Stöd till körkort för ungdomar som genomfört gymnasieskolans
Vård- och omsorgsprogram.



Infartsskyltarna - ska ses över är det rätt information.



Framställan från Aefab om bostadproduktion på höjden. Önskemål
om att bygga upp till sju våningar.



Från kostavdelningen Kajsa Stenlund informerar om matsvinnet finns
två delar -mat som slängs, - svinnet som aldrig kommer på tallriken.
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§9
Övriga frågor
På frågan vad är skillnad på trygghetsboende och närboende svarar Anna och
Jan-Åke att det är samma sak. Det är boende med möjlighet till gemensam
social samvaro och matsal.
Det har lämnats in en fråga vad gör kommunen åt att handikapparkeringarna
missbrukas av personer som inte har handikapptillstånd?
Annika Ottenbäck GIS/Trafikingenjör svarar: Kommunen har parkeringsövervakning på kommunal mark samt längs gator och vägar. Om det är
särskilt på vissa handikapparkeringar som folk står utan parkeringstillstånd
så kan hon ta emot tips och skicka det vidare till parkeringsvakten som då
kollar platsen flera gånger nästa gång han/hon kommer. 1 januari höjdes
felparkeringsavgiften till 700 kr. Hon kan även komma med önskemål om
dag och tid som parkeringsvakten ska komma om det är någon särskild
aktivitet på gång. Det finns även parkeringsplatser reserverade för
rörelsehindrade på mark som inte är kommunal och där kan vi inte göra något.
Det framförs önskemål om att då rådet är ett informations- och remissorgan i
frågor som rör pensionärers intressen i kommun bör det skickas ut en fråga
före mötet som föreningarna kan diskutera kring.
På frågan över att ”boule” banan vid idrottsparken är i dåligt skick samt
liknande åtgärder svarar Jan-Åke att Tomas Larsson som ansvarar för LXprojektet kan kontaktas.
Anna Rudman informerar om ”Leder i Hälsingeskogen” Ovanåkers kommun
tillsammans med lokala entusiaster ligger bakom idén. Syftet med föreningen
är att utveckla befintliga leder samt skapa nya multileder för cykel, ridning,
vandring, och skoter m m.
Kerstin Hammar har varit i kontakt med sekreteraren och vill ”puffa” för de
fina träningsmöjligheterna på IP idrottsparken och att föreningarna borde gå
ihop och försöka få pensionärsrabatter.

