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Stadshuset, Sammanträdesrum 1 kl 13.00-14.40

Beslutande

Lars Olsson, ordf
Allan Sjöberg, PRO
Pauli Petersson, SPF
Bo Lindoff, SKPF
Kjell Göran Hansson, SPRF
Axel Wahlqvist, ON

Ersättare

Bo Wolke, SPF
Ulla Eberhardt, SPF
Hanna Karlsson, SPRF
Uno Håkansson, SKPF
Rolf Delcomyn, ON

Övriga deltagande

Per Nilsson,planeringsigenjör, tekniska kontoret
Monica Rydlund, tf förvaltningschef
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent, sekreterare

Utses att justera

ej utsedd

Justeringsplats/tid

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Lars Olsson

Justerare

___________________________________________________

Justering

Paragrafer 104-112

Utdraget bestyrkes
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Mötets öppnande
KPR § 104
Ordförande Lars Olsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens
sammanträde öppnat.
Delgivning av protokoll
KPR § 105
Pensionärsrådet au protokoll 2008-02-04
Rådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
70-kortet på bussar inom Hässleholms kommun.
KPR § 106
Alla som fyllt 70 år i Hässleholms kommun åker gratis med buss inom
kommunen. Utnyttjandet av detta erbjudande är högt. Nya
förhandlingar är inledda och förutsättningarna för kortet kommer inte
att förändras. Det diskuteras däremot om det även ska gälla för tåg.
Trafikplanering-inrikning trygghet för äldre.
KPR § 107
Planeringsingenjör Per Nilsson informerade om svårigheterna kring
parkering för personer med handikapptillstånd. Antalet cirkulerande
kort är idag för stort. Det är önskvärt med klara riktlinjer kring
utfärdandet.
Hässleholm stad ska prova en ny teknik som mäter tillgängligheten
för tung trafik. Erfarenheterna från denna ska vara som underlag för
att kunna eliminera den tunga trafiken i innerstaden.
Trafikplaneringsarbetet vill involvera flera parter för att få in
synpunkter. Per inbjuder pensionärsföreningarnas
trafiksäkerhetsombud att medverka i detta arbete.
KPR:s ledamöter aktualiserar påpekandet om en översyn och förslag
på åtgärder för kommunens övergångställen.
Fixare/ vaktmästare
KPR § 108
Till tjänsten som fixare har 212 personer anmält sitt intresse.
Förvaltningen har utsett sex personer för anställningsintervju.
Rekryteringsarbetet pågår.
Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet

Datum 2008-02-14

Sidan 3 av 3

Färdtjänsten
KPR § 109
Det nuvarande färdtjänstavtalet gäller till september 2009, då avtalet
övergår till Skånetrafikens regi.
Beslut om nya färdtjänstregler tas i fullmäktige.
Budgeten 2008
KPR § 110
Tf. förvaltningschef Monica Rydlund informerade om budgetarbetet
inför 2008. Förvaltningen har beviljats ökat anslag med
13,9 miljoner som beräknas bl a finansiera volymökning av köpta
platser inom äldre- och handikappomsorgen, prisökning för
hjälpmedel, införandet av IntraPhone i kommunens alla
hemvårdsområden etc. Inga nedskärningar på antalet platser är
planerade. Färdigt förslag läggs fram till beslut i Omsorgsnämnden
den 26 februari.
Nästa KPR au möte
KPR § 111
Nästa KPR au möte blir den 13 mars kl. 13.30 på Senioren.
Mötets avslutande.
KPR § 112
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar dagens
sammanträde avslutat.

Justering

Utdraget bestyrkes

