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Ordförande Robin Gustavssoon 

Sekreterare 

Irene Persson 
Mötesdatum 

2020-02-27 I 
Klockslag 

13.00-16.30 

Närvarande ledamöter 

Robin Gustavsson (KD) ordf, Siv Nilsson PRO v ordf, Susanne Lottsfeldt (SD), Sivard Strand 

PRO, Barbro Bengtsson SPF seniorerna, Bertil Nilsson SKPF. 

Närvarande ersättare: 

Lena Svensson (C), Meta Jarl (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Mona Jönsson SPF seniorerna, Agnetha Lejmyr RPG, Ingela Lindau SKPF. 

övriga närvarande 

Oppositionsråd Lena Wallentheim (S), kommunalråd Hanna Nilsson (SD)/gem. sammanträde 

Frånvarande: 

Nils Göran Lindquist SPF seniorerna, Ruth Wernolf Nyberg RPG, Leif Nordin SKPF, 
Tommy Westerberg PRO, Roland Eriksson PRO, Stig Åkesson SPF seniorerna, John Finn-
berg SKPF. 

Rubrik Anteckning Åtgärd/ 
Beslut 

KPR och KTR gemensamt sammanträde 

Välkomnande Robin Gustavsson (KD) ordf i KPR hälsar alla välkomna. 

Dialog med Kommunalråd Hanna Nilsson (SD) och oppositionsråd Verksamhets-
kommunalråd Lena Wallentheim (S) svarar på inkomna frågor. planen skickas 

Mötet inleds med en information och diskussion gällande ut per mejl till 
byggnationer i hela kommunen därefter tas inkomna frå- de som har 
gor upp och besvaras. En av frågorna handlade om ägardi- mejl, pappers-
rektivet till Hässlehem gällande nybyggnationer. format till öv-
Samarbete med tre förvaltningar, V erksamhetsberättelse nga. 
för detta samarbete kommer att skickas ut till medlem-
marnaiKPR. Förslag gäl-

lande kransar-
De som har förslag på hur kommunen ska arbeta för att tema skickas 
göra kransorterna mer attraktiva kan skicka in förslag, an- in till sekrete-
tingen till sekreteraren eller direkt till kommunalrådet raren eller 
Hanna Nilsson. komwunalrå-

det Hanna 
Nilsson 

KPR sammanträde 
, l .J 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/ 
Beslut 

Upprop/juste- Förslag på justering Siv Nilsson 
nng 

Svar på in- • Bussarna till Röinge slutar gå tidigt på kvällen gör 
komna frågor det svårt att åka buss hem från aktiviteter inne i 

centrum, förslag på att fler bussar går kvällstid. 
Ordförande svarar - få åkande gör det svårt att ha 
sena bussturer. Skånetrafiken arbetar kontinuerligt 
med att se över bussturerna och antalet åkande. 

• Handikapparkering i centrum på Frykholmsgatan, 
bryter man mot lagen när man kör in på stortorget 
och parkerar. 
Ordförande svarar - att på skylten står att behöriga 
får köra in på torget, funktionsnedsatta med parke-
ringstillstånd för handikappparkering är behörig 
trafik. 

• Tunneln under viaduktgatan mellan Lövgatan och Skicka vidare 

Stadsparken/Stobygatan, har begränsad sikt, och frågan om 

en spegel föreslår man därför sätts upp alternativt spegel till tek-

stopplikt för cyklister från stobygatan. niska förvalt-

Ordförande svarar - frågan skickas vidare till tek- ningen. KPR 

niska kontoret att KPR uppmärksammat att det har uppmärk-

föreligger en risk om kollision i tunneln. sammat att 

• Utomhus vid bowlinghallen är det en trasig lampa . det föreligger 

Siv Nilsson svarar - det är felanmält till Norens risk för kollis-

via en person som Siv kontaktat. 10n 

• Fruktaffåren har många fruktstånd usatta på trot- Överlämnar 
toaren på Frykholmsgatan. Detta innebär en risk till KTR att se 
för de som har svårt att ta sig fram antingen med på framkom-
rullstol eller om de är synskadade. ligheten 
Ordförande lyfter frågan och föreslår KPR att 
överlämna den till KTR. 

Fixarhjälp Samarbete mellan omsorgsförvaltningen och tekniska för- Sekreteraren 
valtningen för att åter komma igång med en fixartjänst på- skickar över 
går. informationen 
Det kommer att finnas en fixartjänst och informationen så snart den är 
om detta kommer att annonseras. klar om fixar-

tjänsten. 
Information SPF Barbro Bengtsson - samorganisationen har haft möte 
från förening- den 10 februari 2020. Kommande Temadag den 26 mars 
arna på Senioren, doktoranderna Helena Larsson och Marina 

Sjöberg angående existentiell ensamhet. De har gjort ett 
arbete om ensamhet bland personer på institutioner. 
SPF kommer även att ha en äldrebodag den 7 maj. 
Internetcafe på senioren leds av Stig Akesson. Uppmanar 
även de som behöver lite extra hjälp att titta på tv-

programmet seniorsurfarna. __.-•j/ I 



Rubrik Anteckning 

PRO Siv Nilsson - PRO Skåne gjort en kartläggning PRO 
medlemmars uppdrag i KPR och hur de olika kommu-
nerna arbetar i KPR. Frågor har handlat om både medver-
kan och dialog med kommunen. Möjligheten att lyfta frå-
gor till politiken är via rådet alternativt till deltagande poli-
tiker i rådet. 
PRO i Vittsjö har ett så kallat IT- cafe, Iphone använ-
dande får man hjälp med där och dem är på Linden i Vitt-
sjö. 
På kvinnofagen den 8 mars på har PRO en dag i Malmö, 
ämnet för dagen är äldrefattigdomen - bostäder som äldre 
har råd att bo i samt hur stoppar vi våldet mot äldre. 
SKPF Bertil Nilsson - de arbetar för att få fler medlem-
mar att komma och vara delaktiga. Han ringer personligen 
till medlemmar och bjuder in till möten, vilket visat sig bli 
positivt och nya medlemmar har kommit. 
Lena Svensson (C) informerar att socialstyrelsen delar ut 
pengar till olika aktiviteter, bland annat ofrivillig ensamhet. 
httos: I I statsbidrag-.socialstvrelsen.se/ organisationer/ mot-

~ C5 ~ .._,-

verka-ensamhet-bland aldre I 

RPG Agnetha Lejmyr - distriktet Skåne Blekinge kommer 
att hålla sitt årsmöte i Hässleholm. 
Dem har genomfört en undersökning om hur de tycker att 
samarbetet med KPR fungerar liknande den undersökning 
som PRO har gjort. 

Information Lena Svensson (C) KS, ägardirektiv till Hässlehem om fler 

från politiken nya bostäder med en fördelning att 30 procent i byggs i 
kransorterna. Ett arbete med att samordna all kollektivtra-
fik som kommunen betalar, ärendet kommer på KS i nästa 
vecka. 
Robin Gustavsson (KD) KS - Direktiven för tätortsbidrag 
har förtydligats och beskriver bättre villkoren för biraget. 
Tillväxtavdelningen administrerar detta inom kommunen 
och de har en skyldighet att informera till de olika före-
ningarna/byalag i tätorterna. Rådet kommer att delges un-
<lerlaget efter KS sammanträde nästa vecka. 
Budgetarbetet påbörjat - budgetdag den 24 mars där för-
valtningschefer och presidiet deltar. Budgeten för 2021 ska 
tas av KF i juni. Budgeten delas upp i två delar en för drif-
ten och en för investerngar. Ordförande förklarar hur 
processen för budgetarbetet och vilka tillgångar som finns 
och hur kommunen arbetar med det. 
Meta Jarl (S) ON - Omsorgsnämnden har redovisat ett 
positivt årsbokslut för 2019. 

Sida 

3 (4) 

Åtgärd/ 
Beslut 

Frågan tas 
upp på ett av 
höstens möte. 

Skicka över 
underlaget om 
tätorts bidrag. 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/ 
Beslut 

Övrigt Svar på frågan angående seniorkorten/ 70 korten. 
När Skånetrafik.en bytte biljettsystem i December gjordes 
ett utskick med strax under 10 000 kort. För nya 70 
åringar betalar kommunen ca 30 kronor per kort. I senaste 
beställningen som skickades var det 60 nya blivande 70-
åringar. Kommunen betalar därefter for antalet resor som 
görs med kortet. Så reser man inte har kommunen ingen 
kostnad utöver de 30 kronorna. Dessa kostnader redovisas 
1 gång i halvåret. 

Länk till informationen på kommunens hemsida 
https: / / www.hassle-
holm.se / 4.50c0eac9148a 1 ac52a3d7118.html 

Jessica Nilsson enhetschef på medborgarserviceenheten, 
har uppmärksammat ordförande i KTR och KPR att hon 
gärna kommer for att informera om nya kontaktcenter. 
Där en stor förändring är att samhällsvägledarna numera 
finns på biblioteken. Medborgarkontoren är stängda. Rådet diskute-
Mer information om detta kommer. rar frågan och 

ordförande 
Sivar Strand informerar om en familj vars dotter kommer framför att 
att utvisas till Ukraina innan hon tar studenten. Ordfo- Rådet inte kan 
rande uppmanar att de som vill, kan via sina föreningar, yttra sig i 
skriva och påtala det orättvisa i ärendet for att på så sätt denna fråga. 
trycka på i ärendet. 

Minnesanteckningarna justeras Hässleholm den 2020-03-05 
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Robin Gustavsson (KD) ordförande Siv Nilsson (PRO) 

Irene Persson sekreterare 


