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Stadshuset, sammanträdesrum 1 Hässleholm, kl 09.00-12.00

Beslutande

Lars-Göran Wiberg, ordf
Ulla Magnusson, PRO
Pauli Petersson, SPF
Kjell Göran Hansson, SPRF
Bo Lindoff, SKPF
Ruth Wernolf- Nyberg, RPG
Axel Wahlqvist,ON

Ersättare

Allan Sjöberg, PRO
John Nylander, PRO
Nils Mårtensson, PRO
Johnny Lindh, RPG
Hanna Karlsson, SPRF
Uno Håkansson, SKPF
Barbro Bengtsson, SPF
Rolf Delcomyn, ON

Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Tommy Nilsson, kommunalråd
Per Elmqvist, ekonom ON
Eva Klang, utredningssekreterare
Stefan Persson, VD Hässleholmsbyggen AB
John Bruun, ordf ON
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent, sekreterare

Utses att justera

Kjell Göran Hansson, SPRF

Justeringsplats/tid

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Lars-Göran Wiberg

Justerare

___________________________________________________
Kjell-Göran Hansson

Justering
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Mötets öppnande
KPR § 176
Ordförande Lars-Göran Wiberg hälsar alla välkomna och förklarar
dagens sammanträde öppnat.
Delgivning av protokoll
KPR § 177
Pensionärsrådet au protokoll 2010-08-20
Rådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

Ekonomisk lägesrapport, omsorgsförvaltningen
KPR § 178
Ekonom Per Elmgren informerade om kostnaderna inom äldreomsorgen i ett
långt perspektiv (25 år). Utgångspunkten i informationen var den skrift som
"Programberedningen för välfärdsfinansiering" skrivit på uppdrag av SKL i mars
2010. En kort beskrivning om hur kostnadsutjämning görs mellan Sveriges
kommuner föredrogs också. Därefter informerades om delårsrapporten per den
sista augusti för Omsorgsnämnden i Hässleholm. Ett underskott på -6,25 mnkr
prognostiseras för 2010. För år 2011 väntas nya besparingar inom
omsorgsförvaltningen.

Trygghetsboendet Hantverkaregatan
KPR § 179
För att få kallas trygghetsboende krävs att någon av de boende i
lägenhet är 70 år. Där ska finnas tillgång till värdinna,
gemensamhetsutrymme och möjlighet till kvarboende livet ut.
Boverket stimulerar denna typ av boende genom bidrag.
Investeringsbidraget fördelas genom Länsstyrelsen. Det finns endast
övergripande framtagna riktlinjer. AB Hässleholmsbyggen har lämnat
in ett flertal ritningar som Länsstyrelsen bedömt inte till fullo
uppfyller kriterierna.
För trygghetsboendet på Hantverkaregatan har det inkommit ca. 220
intresseanmälningar. Efter att förutsättningarna har blivit kända
återstår det ca.50-60 aktuella sökande. Alla lägenheter är tecknade
och kontrakten gäller från den 1 april 2011.
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Lägenheterna har fördelats enligt följande, personer fyllda:
70 - 74 år
– 4 lägenheter
75 - 79 år
- 8 lägenheter
80 - 89 år
- 12 lägenheter
90 år
- 6 lägenheter
Lägenheterna tillgodoser boende för 50 personer.
Hyreskostnaden för
3 rum/ kök - 7479 kr
2 rum/ kök - 6188 kr
KPR ifrågasätter Hässleholmsbyggens hantering av kösystemet och
efterfrågar större inflytande från omsorgsförvaltningen.
Även ritningarna för Trygghetsboendet i Kunskapsportens regi har
anpassats flera gånger för att försöka uppnå förutsättningarna för
investeringsbidrag.
KPRau önskar information från Kunskapsportens fastighetschef
Alexander Klein när ritningen är färdigbehandlad.
LOV- lagen om valfrihet
KPR § 180
Utredningssekreterare Eva Klang informerade om att kommunen har
skickat informationsmaterial till 800 brukare avseende LOV.
Informationsmaterialet innehåller förutsättningarna för ”Fritt val inom
hemtjänsten”, godkända leverantörer, valblanketten - Fritt val, och
blankett för ansökan om 8 timmars serviceinsatser. De som inte vill
eller kan välja får t.o.m. den 1 september 2011 kommunen som
utförare. Därefter tilldelas nya brukare en av leverantörerna efter
turordningssystem. Alla val görs genom biståndshandläggare.
Avgiften för utförda insatser betalas till kommunen. Tilläggstjänster
betalas direkt till utföraren.

"Aktuellt i verksamheten"
KPR § 181
Omsorgschef Laila Jeppsson informerade om att omsorgsnämnden
har tagit ett inriktningsbeslut om att placeringarna i vårdboenden i
första hand ska tillgodoses inom Hässleholms kommun.
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Tillkommande ärenden
KPR § 182
Byggnation på tomten Åparken/ Åldermannen, Tyringe
KPR:s ledamöter framför att kommunledningen bör ta förnyad
diskussion med arkitektbyrån Roger Röing om utformningen av
bebyggelsen Åparken/ Åldermannen. Alternativt tas ett nytt objekt
fram för trygghetsboende i Tyringe.
Folkhälsorådet
KPR:s ledamöter anser att det är av stor vikt att kommunen aktivt
arbetar med folkhälsofrågor och återinrättar tjänsten som
folkhälsosamordnare.
Träffpunkter i kransorterna
Omsorgsnämnden har ambition att skapa träffpunkter i alla
kommunens större kransorter. Träffpunkterna kommer inte att
utformas lika, ortens behov kommer att styra.
Mötets avslutande.
KPR § 183
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar dagens
sammanträde avslutat.
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