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Irene Persson, nämndsekreterare
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Närvarande:

Siv Nilsson PRO v ordförande, Solbritt Lindborg (MP) On, Johanna Hörgerud (SD) On,
Birgitta Huovila PRO, Barbro Bengtsson SPF seniorerna, Heinz Quednau SPF Seniorerna,
Ruth Wernolf-Nyberg RPG, Ingvar Johansson SKPF, Sivard Strand PRO, Stig Åkesson SPF
seniorerna, Agnetha Lejmyr RPG, Hanna Karlsson SPRF.
Frånvarande:

Lena Svensson (C) ordförande, Robin Gustavsson (KD), Rune Håkansson PRO, Mona
Jönsson SPF seniorerna, Signhild Persson SKPF.

Rubrik
Information om
det politiska läget

Information om
omsorgsverksamheten

Vakanssätta plats i
Rådet

Anteckning
Ordförande Irene Nilsson informerar
om det politiska läget i kommunen.
Nämndernas och de kommunala
bolagens ordförande och 1:e vice
ordförande har lämnat in sina
avsägelser som en konsekvens av att
majoritetens budget inte vann gehör i
kommunfullmäktige.
Omsorgschef Annika Andersson informerar om året som gått. Bland annat
har en extern konsult gjort en genomlysning av verksamheten. Diskussion
om korttidplatser som köps in från
vårdgivare utanför kommungränsen
som ibland kan innebära långa resor för
anhöriga när de ska besöka sin närstående. Samtidigt är behovet av platser
stort och egen regi har inte i dagsläget
tillräckligt med platser. Vidare informerades om SKLs nya rekomendationer
för särskilt boende.
Frågan uppkom då Kjell Göran Hansson valde att avsäga sig sin plats i Rådet.
Reglementet beskriver inte hur man ska
hantera en sådan händelse då det är
avsägelse på grund av att två förbund
slås samman. Frågan diskuteras och
man föreslår att frågan tas upp på arbetsutskottet.

Åtgärd/Beslut

Ansvarig

F tågan går vidare
till arbetsutskottet
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Rubrik
Förslag att vid
behov adjungera
Kjell Göran
Hansson
Reglementet

Fokusfrågor under året

Tema för införmationsmöten
under året

Information från
organisationerna

Antecknitl2"
Frågan behöver beredas ytterligare i
arbetsutskottet och även tas med i uppdateringen av reglementet som bör ta
upp och ge möjlighet för rådet att adjungera olika personer.
Frågan går vidare till arbetsutskottet

Rådet vill avvakta vad den nya ledningen i kommunen kommer att tycka. Samtidigt är det viktigt att rådet inte tappar
farten trots en ny politisk organisation.
Ruth föreslår att det blir som tidigare,
med ett av kommunalråden som ordförande i rådet.
Rådet har många förslag på innehåll till
informationsmöten. Bland annat riktlinjet för bostadsförsörjning. Bostadssituationen för äldre och Ingvar Kamprads
projekt, Bo klok. Bussarnas förändrade
avgångar sen en tid som har gett farre
bussavgångar. E-hälsa i vården. Information om flytt av avdelningar på sjukhuset.
Siv PRO, studiedag 21 mars på senioren
deltar gör Tore Kvist från SPFs 159
bogrupp. Carina Johansson informerar
om äldremottagningen på vänhem. Brukarsmverkan skånevård kryh 18 april på
sjukhuset, tema e-hälsa m.m. Årsmötet
hässleholms avdelningen har valt en
styrelse. Birgitta Houvila valdes till ordförande. Sivard PRO, vittsjöavdelningen
har hållit sitt årsmöte.
Ruth RPG, utbildningsdag i distriktet
om pensioner, deltar gör ekonom från
Helsningborg.
Barbro SPF seniorerna, T emada den 28
mars där professor i geriatrik Yngve
Gustavsson deltar tillsammans med
omsorgschefen på Tyringe kurhotell.
Heinz SPF seniorerna, planering för
SPF fyller 50 år pågår.
Ingvar SKPF, de båda förbunden, SPRF
och SKPF har gått samman till ett förhund. Besök av revykungen Ingvar Andersson tillsammans med hans dotter på
ett av deras möten. Planerar att åka på

Åtgärd/Beslut
F tågan går vidare
till arbetsutskottet

Förslag på revidering tas upp på
arbetsutskottet

Förslagen tas
med i planeringen av informationsmötena.

Ansvarig
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Rubrik

Anteckning
studiebesök till RP-Frukt.
Solbritt (MP) nämnden kommer att
hålla heldagsmöte den 2 mars för att
redovisa bokslutet för 2016.

Åtgärd/Beslut

Remissvar från
SPF Bogruppen

Stig Åkesson redovisar Remissvaret från
SPF bogrupp angående kommunledningens framtagna förslag på kommunövergripande 'riktlinjer för bostadsförsörjning'.
Pågår ett försök att bilda bogrupper i
kransorterna. Tyringe är på väg att slå
ihop byalaget till en boendegrupp. Tore
Kvist är det som som håller ihop gruppen.
Viktigt att samordna så kommunen bara
har en intressegrupp att vända sig till.
Föreslår att tillsammans med KPR bilda
ett äldre råd för boendefrågor. Kommunal bostadsförsörjning en fråga som
behöver lyftas.

Rådet tackar för
redovisningen

Enkla tillgänglighetsfrågor bör åtgärdas
omgående.

Övrigt

Senioren bjuder in till info den 31 mars
deltar gör anhörigkonsulent och frivilligsamordnare.
Ruth, Stadsbussarna, - tvåans buss har
ingen kur. De som väntar på bussen får
stå ute utan skydd ifall det regnar.
Då bussarna är flyttade under tiden som
centrum byggs om behövs det ett övergångsställe vid vattugatan och järnvägsgatan.

Rådet översänder
synpunkterna till
tekniska
förvaltningen.

Avgångarna mellan tågen och
bussarna matchar inte längre när det är
så långt att gå till bussarna. Man hinner
inte längre med de avgångar som man
gjorde då bussarna avgick från platsen
intill stationen.

Arbetsutskottets sammanträde den 23
mars flyttas till fredagen den 31 mars

Sekreteraren

Ansvarig
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Rubrik

Anteckning

Åtgärd/Beslut

kl 13.00 på kasern Johnsson
sammanträdesrum majoren.

meddelar via
kallelsen det
ändrade datumet.

Siv Nilsson PRO, v ordförande

Irene Persson sekreterare

Ansvarig

Heinz Quednau SPF seniorerna

