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Närvarande: 
Robin Gustavsson (KD) ordf, Christoffer Solberg nämndsekreterare, Susanne Lottsfeldt 
(SD), Siv Nilsson PRO, Sivard Strand PRO, Mona Jönsson SPF seniorerna, Stig Åkesson 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
Inledning Karin Axelsson och Robin Gustavsson inleder 

mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 
 

Upprop 
 

KPR och KTR  

Gemensamt med 
KTR: Information 
från Skånetrafiken 
 

Representant från Skånetrafiken föredrar och 
svarar på ledamöternas inskickade frågor. Sva-
ren redovisas i ett separat dokument. 

Övriga frågor/önskemål 

 

1. Är mail en möjlighet vid beställning av 
biljett färdtjänst? Svar: Ja det är en 
möjlighet. 

 

2. Visst ska chauförer utgå ifrån GPS? 
Svar: Ja 

 

3. Synskadade kan behöva bättre hjälp 
vid att fylla i dokument bland annat. 

 

4.  Vissa synskadade utrycker oro då 
chaufförerna ibland är hundrädda. Ett 
önskemål om att det vore bra om taxi-
bolagen erbjuds utbildning för att 
träna upp hundvana. Svar: Många från 

KTR och KPR tackar 
för informationen. 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
andra länder är hundrädda. Skåne tra-
fiken tar med sig det önskemålet. 

14.20-14.35 Fika 
 

 

Föreläsning om 
WHOs satsning på 
ett äldrevänligt sam-
hälle 

Tore Kvist föreläser om WHOs satsning på 
ett äldrevänligt samhälle. 

KPR tackar för in-
formationen 

Svar på tidigare frå-
gor 

Robin går igenom svaren på tidigare ställda 
frågor: 

 

Tekniska förvaltningen skriver angående kors-
ningen Öraholmavägen/Prästvägen:  

I korsningen Öraholmavägen/Prästvägen rå-
der idag STOP-plikt från Öraholmavägen pga 
nedsatt sikt, direkt i anslutning till korsningen 
råder även låg hastighet på 30 km/timme. 
Olycksstatistiken pekar inte på någon utsatt 
korsning och bedömningen är den att tillräck-
liga åtgärder är gjorda på platsen. 

 

Problem med elsparkcyklar: fanns inte några 
bestämmerlser gällande just elsparkcyklar. 
Elsparkcyklar räknas som cykel men kan även 
klassas som moped och enligt Transportsty-
relsen. Finns ett fåtal i Hässleholm kommun, 
och ingen uthyrning sker. De är tysta vilket ut-
gör risker, fast det är samma med cykel. Föra-
ren är ansvarig, om elsparkcykeln är konstrue-
rad för högst 20km/h gäller cykelbestämmel-
ser och över 20km/h mopedbestämmelser. 

 

Buskörning under tunneln: Bestämmelserna 
säger att fordonstrafik förbjuden under tun-
neln. Cykel räknas som fordon, även elspark-
cykel. Särskilda insatser från polisen gäller 
bara vid speciella situationer. Upp till föraren 
att ta ansvar. 

Läggs med godkän-
nande till handling-
arna. 
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Frågor till omsorgs-
förvaltningen och 
omsorgschefen an-
gående omsorgs-
kontakt i hemtjäns-
ten, timvikarier samt 
Björksäter 

Åsa Ollerstam Lund föredrar om: 

• Heltid som norm 

• Kontinuitet inom äldrevåden 

Förslag från regerngen att alla inom 
hemtjänsten ska ha en fast omsorgs-
kontakt. Kontakten ska bestå utav en 
undersköterska. Åsa har ännu inte till-
räckligt med info men ärendet bevakas 
och mer info kommer 

• Björksäter 

Inväntar överklagan och ärendet följs 
noga. Riskbedömningen över flytten 
nästan färdig. Ekegården tömt och 
klar i april. 

• Hyressättning 

Utgår ifrån bruksvärdet, läget standar-
den, hyresnivån i närområdet och för-
måner som omsorg. Finns ett behov 
utav att jobba mer på djupet och en 
metod för att sätta hyror i hela kom-
men vilket ska beslutas politiskt. 

KPR tackar för in-
formationen 

Övrigt Flera äldre utan körkort. Förslag på anrop-
styrd buss till Hovdala för att kunna vara med 
på aktiviteter. 

 

Inför informationsdagen. Förslag på att bjuda 
in företrädare för tekniska och -miljöförvalt-
ningen/nämnden samt Hässlehem för att 
prata om byggandet av nya bostäder och ser-
vice. 

 

Nästa sammanträde Nästa KPR-möte:  
25 maj kl. 13.00-16.30, 

 

 

Avslut Ordförande avslutar mötet och tackar alla  
deltagare 

 

 


