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Närvarande: 
Robin Gustavsson (KD) ordf, Helena Andersson nämndsekreterare, Åsa Ollerstam Lundh 
förvaltningschef, Susanne Lottsfeldt (SD), Siv Nilsson PRO, Sivard Strand PRO, Barbro 
Bengtsson SPF seniorerna, Stig Åkesson SPF seniorerna, Ruth Wernolf Nyberg RPG,  
Bertil Nilsson SKPF 
 

Närvarande ersättare: 
Lena Svensson (C) kl. 14.45-16.05, Meta Jarl (S), Christina Hofvander PRO, Mona Jönsson 
SPF seniorerna, Agnetha Lejmyr RPG 

 

Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
Inledning Karin Axelsson inleder mötet med att hälsa 

alla närvarande välkomna. 
 

Upprop 
 

KPR och KTR  

13.00-14.30  
Gemensamt med 
KTR 

Johan Jönsson, centrumledare HessleCity  
informerar om stadsutvecklingsprojektet 

KTR och KPR tackar 
för informationen. 
Presentationen  
kommer att skickas ut 
till KTR och KPR. 

Upprop 
 

KPR  

Föregående minnes-
anteckningar 

Minnesanteckningar 2021-05-27 Läggs med  
godkännande till 
handlingarna 

Inkomna frågor a. Köpet Attendo och flytten från Ekegården 
Åsa Ollerstam Lundh svarar: 
Köpet är överklagat varför det är svårt att säga 
när en inflyttning kan ske. Tydlig tidplan  
kommer att skickas ut till berörda. 

 

b. Trygghetsboende var ska det byggas? 
Ordförande svarar: 
Kommunen genom  
förvaltningsorganisationen har ingen plan att 
själv bygga trygghetsboende för närvarande. 
Från politiken tar vi upp frågan vid olika 
tillfällen med Hässlehem och byggbolag. 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
c. Vart går/ska gå de miljoner som regeringen 
skjutit till för att äldrevården ska uppdateras 
och personal utbildas?  
Åsa Ollerstam Lundh svarar: 
Omsorgsnämnden har fått två riktade medel 
på cirka 20 miljoner för kompetensförsörjning 
och cirka 24 miljoner för kvalitetshöjning. 
Kompetensförsörjning – medarbetare utbildar 
sig till undersköterska, specialistunderskö-
terska med inriktning på vård av äldre, handle-
darutbildning. Man tar in förstärkning för per-
sonal som utbildas. 
Öka kvalitet inom äldreomsorgen –  
nyanställning av hygiensjuksköterska, fasa ut 
delade turer inom äldreomsorgen vilket leder 
till mer personal. 

d. Tillägg till tidigare fråga gällande Sösdala: 
Trottoarerna på samma sida som  
idrottsplatsen, som går till Björkhaga är inte 
körbara varken för vagnar, rollatorer eller  
rullstolar utan dessa får köras på gatan. Vad 
säger tillgängligheten om detta? När kommer 
kommunen att åtgärda dessa trottoarer? 

e. Fixartjänsten: hur har informationen om 
denna delats ut till de äldre? Har den lagts i 
brevlådor eller…? 
Åsa Ollerstam Lundh svarar: 
När man ansöker om bistånd ska man få  
information om Fixartjänsten. Tjänsten har 
varit vilande under pandemin.  
Omsorgsförvaltningen ska se över  
informationen så att den är aktuell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Frågan skickas till 
tekniska  
förvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
e. Information ska 
skickas i pappersform 
till alla träffpunkter i 
kommunen. 

Ersättare  
Skånetrafiken  
Serviceresor 

Siv Nilsson, PRO är ordinarie ledamot och  
föreslår Bertil Nilsson, SKPF som ersättare 

Bertil Nilsson, SKPF 
väljs som ersättare 

Öppnande av  
restauranger på  
särskilt boende 

Åsa Ollerstam Lundh informerar om  
restauranger på särskilt boende: 

• De är till för pensionärer, anställda och  
anhöriga 

• Sjögläntan och Bokeberg har öppnat 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 
• Ehrenborg öppnar 15 november  

• Högalid beräknas kunna öppna runt  
årsskiftet 

Övriga frågor Rut Wernolf-Nyberg, RPG: 

• Status på trappor som finns i centrala  
Hässleholm, Järnvägsgatan--Stadsparken 
och Majorsgatan--Järnvägsgatan samt  
Hembygdsparken. 
Samtliga trappor behöver åtgärdas. 

Stig Åkesson, SPF seniorerna: 

• Trygghetsboende önskas på tomten vid 
Skansen (obebyggd tomt i anslutning till 
Skansenhemmets tomt)   

• Utredning från Hem o Hyra angående  
hyressättning på särskilda boende 

 

 
 
Frågan skickas 
till tekniska  
förvaltningen 
 
 
 
 
Frågan skickas 
till tekniska  
förvaltningen 
 
Frågan skickas 
till omsorgsför-
valtningen 

 
Nästa sammanträde Informationsdag med KRT  

11 november kl. 13.00-16.00 

Nästa KPR-möte  
25 november kl. 13.00-16.30 

 

 

Avslut Ordförande avslutar mötet och tackar alla  
deltagare 

 

 

 


