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Kommunala Pensionärsrådet
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Sammankallande

Ordförande Robin Gustavssoon

Omsor sförvaltnin en
Sekreterare

Mötesdatum

Nämndsekreterare Irene Persson

2018-~

Klockslag

05 -Z

13:00-16.15

Närvarande ledamöter

Robin Gustavsson (KD) ordf, Solbritt Lindborg (MP), Siv Nilsson PRO v ordf, Barbro
Bengtsson SPF seniorerna,, Ruth WernolfNyberg RPG, Ingvar Johansson SKPF,
Närvarande ersättare:

Arne Persson (C), Susanne Lottsfeldt (SD), Sivard Strand PRO, Rune Håkansson PRO,
Agnetha Lejmyr RPG
Frånvarande:

Birgitta Huovila PRO, Nils Göran Lindquist SPF seniorerna, Mona Jönsson SPF seniorerna,
Signhild Persson SKPF, Stig Åkesson SPF seniorerna

Rubrik
Information från
omsorgschef Annika
Andersson
Upprop

Anteckning
• Stimulansmedel

•
•

Måluppfyllelse

Översyn av socialtjänstlagen
Rune Håkansson ersätter Birgitta
Huovila som ordinarie ledamot

Justering:

Ruth Wernolf Nyberg juseterar
dagens minnesanteckningar

Valärende, val av ledamot från SPF Seniorerna till arbetsutskottet
Information från möte
med Skånetrafiken

Barbro Bengtsson föreslår rådet
att utse Nils Göran Lindquist till
ordinarie ledamot i
arbetsutskottet
Kort diskussion där rådet
kommer fram till att ledamöterna
tagit del av informationen
Robin - Fördjupad översiktsplan
(Föp) varit på remiss. Ligger hos
stadsbyggnadskontoret som skriver fram förslag på beslut. Inkomna synpunkter av väsentlig art
har inkommet och ska bedömmas
om Föp ska göras om. Mindre justeringar kan göras utan att man
behöver ha ut den på ny remissrunda.

Kommuninformation

Åtgärd/Beslut
Rådet tackar för informationen

Rådet utser Nils Göran
Lindquist till ordinarie ledamot
i arbetsutskottet
Rådet kommer att bjuda in
skånetrafiken till ett av sammanträdena under hösten
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Rubrik

Anteckning
Lagrådsremiss,
"Förenklat beslutsfattande om
hemtjänst för äldre." föreslås ske
från 1 juli 2018.

Information från organisationerna

Kort info från varje organisation
om kommande händelser, bland
annat valdebatten som kommer
att hållas på kulturhuset den 23
augusti och PROs arbete med
äldrebarometern till hösten.
• Ordet brukare vill några
föreningar ändra bland
annat SPF seniorerna som
vill att ordet vårdtagare
ska ersätta orrdet brukare.
• RPG vidhåller ordet brukare som en gemensam
benämning
• WR- glasögon frågan togs
upp och skulle vara intressant att bjuda in representant från system o teknik.

Övrigt

Åtgärd/Beslut

Inte eniga om något förslag
och vatie organisation driver
frågan var för sig.

Försöker få någon från system
och teknik att komma och visa
välfårdsteknik på ett av sammanträdena under hösten

Minnesanteckningarna justeras Hässleholm den 2018-06-08
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Robin Gustavsson (KD) ordförande
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Irene Persson sekreterare
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