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Rubrik Anteckning Åtgärd/ 
Beslut 

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

Upprop Genomförs av sekreteraren 

Svar från tek- På förra mötet ställdes ett par frågor som rörde tekniska Se bilaga. 
niska förvaltni- förvaltningen. 
gen • Robin informerar om svaren från förra samman-

trädets frågor 
Inkomna frågor Robin Gustavsson ordförande läser inkomna frågor från 

föreningarna. Synpunkterna kommer att skickas till trafik- Minnesan-

verket och Tekniska förvaltningen. teckningarna 
skickas till 

1. Korsningen Skolgatan - Stadshusgatan känns 
Tekniska för-
valtningen. 

otrygg. Bilarna kommer fort och sikten är också 
skymd av de stora buskarna. 

2. De som är beroende av rollator eller har svårt att Fråga 2 
gå upplever att det finns många trottoarkanter som 
gör det svårt att korsa en gata 

skickas till 

3. Övergångsställen som är dåligt markerade skapar K.TR 

en otrygghet. 
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4. GCM vägar i Vinslöv behöver rustas upp. D et är 
trasig asfaltering och rötter som ger knutor i väg-
banan. Mellan Boarpsvägen och Hedbergshuset 
samt, Storgatan. 

Påpekande från SKPF - Som gående från Lidl till ICA 

Maxi är man mycket utsatt då det inte finns någon gång-

bana. Man går i trafikflödet. 

Fixartjänsten informationsblad kommer att skickas ut till 

medlemmarna i KPR 

Tf förvaltnings- Eva Liljekvist Borg informerar om omsorgsförvaltningens 
chef nuläge. Informerar om korttidsverksamheten på Lin-

negläntan och Lyckåsa efter fråga från KPR. 
Fråga gällande de privata vårdgivarna Attendo- kommu-
nen har inget samarbete med dem än så länge. Politisk dis-
kussion pågår. 
Eva informerar om lediga platser på kommunens säbo. 
Mindre utförda timmar i hemtjänsten, som troligen beror 
på rädsla för att släppa in personal i hemmet. 

Redogör för ti- Robin går igenom svaren från tekniska från förra mötet. Skicka till 
digare frågor Sträntevägen och Hanåsvägen i Sösdala, bilarna kör för Trafikverket 

fort och hastigheten bör sänkas. Föreslår trafikhinder al- att vi påtalat 

ternativ en hastighetsmätare som visar förarna hur fort de för tekniska 
och de hänvi-

kör. sar till trafik-
Nedan svaren från tekniska förvaltningen: verket. 

1. Sträntevägen tillhör Trafikverket och är således 
dessa som kan bygga fysiska hastighetsbegränsade 
åtgärder på vägen. Vi instämmer och håller med 
om att detta borde införas, i kombination med en 
sänkt hastighetsbegränsning. 

2. Parkeringsskivor, KPR vill att P-skivor införs till 
parkeringsautomaterna. Frågan är svårtolkad ef-
tersom p-skivor används i de fall parkeringen är 
icke-avgiftsbelagd och tidsbegränsad. Dessa två 
krav gäller inte på platser med p-automater. 
ODessutom har politikerna haft uppe frågan om p-
skiva och beslutat att inte införa detta verktyg vid 
icke-avgiftsbelagda och tidsbegränsade parke-
ringar. Parkeringsavgift hjälper till att öka omsätt-
ningen på parkeringsplatser, att hålla ordning och 
reda i staden samt få in pengar till kommunen för ) 

I att kunna anordna och drifta platserna. 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/ 
Beslut 

Information Meta Jarl (S) har inget ytterligare att tilläga efter förvalt-
från politiken ningschefens redogörelse. 

Robin Gustavsson (KD) är ledamot i Pu, Sn, Ks, Kf. Soci-
alnämnden har delats, inte längre ansvaret för ekonomiskt 
bistånd. Ny nämnd arbetsmarknadsnämnden är det nu-
mera som en sammanslagning med arbetsmarknasfrågor. 
Socialförvaltningen har stort tryck av behov av placeringar 
av barn som riskerar att fara illa. Stor ökning av våld och 
hot i nära relationer. Barn placeras utan att föräldrar kan 
kontakta dem. 
Budgetberedning påbörjas imorgon torsdag inför 2021 
stor utmaning att fördela till nämnderna. Kf på måndag 
diskussion om utbyggnad av Björklunda och badhusfrå-
gan. 
Fråga om senioren med anledning av ny fastighetsägare, -
avtalet med den nya hyresägaren löper det vidare, svar ja. 
Robin informerar vidare att en inventering av hur mycket 
som kommunen subventionerar olika föreningar med gäl-
lande lokaler ska genomföras. Nya avtal kommer att be-
handlas utifrån nya riktlinjer, gamla avtal förändras inte 
om man inte förändrar i verksamheten, eller önskar om-
byggnad. 

Information PRO frågan om äldreboende i Sösdala. Kommer det att Skickar frågan 
från byggas i Sösdala till Hässlehem 
organisationerna SKPF, har haft möte i hembygdsparken som var uppskat-

tat. Boule och promenader anordnas. Träffas ibland men 
mycket aktivitet ligger nere just nu. 
RPG, inställda möten men har kunnat träffas utomhus 
och gått promenader tillsammans varannan tisdag. 
Distriktets stora samlingar är inställda. Haft små arbets-
grupper som träffats vid tillfalle i Åhus. 
SPF, har haft en träff på museet i Bjärnum med korvgrill-
ning, som var uppskattat. Isoleringen är påfrestande för 
många äldre. Planerar för en tipspromenad som handlar 
om gamla Bjärnum . 
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Robin Gustavsson (KD) ordförande Ruth Wernolf Nyberg (RPG) 

Irene Persson nämndsekreterare 


