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Kommunala Pensionärsrådet
Sammankallande

Ordförande Robin Gustavssoon

Omsorgsförvaltningen
Sekreterare

Nämndsekreterare Irene Persson

I Mötesdatum
2018-02-22

I Klockslag
13:00-16.15

Närvarande ledamöter

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

Susanne Lottsfeldt (SD), Sivard Strand PRO, Rune Håkansson PRO, Mona Jönsson SPF seniorerna, Stig Åkesson SPF seniorerna, Agnetha Lejmyr RPG
Frånvarande:

Birgitta Huovila PRO, Arne Persson (C), Signhild Persson SKPF

Inledande informationsmöte
Kommunalråden Lars Johnsson, Lena Wallentheim och Robin Gustavsson är inbjudna för en
gemensam informations- och frågestund. Följande frågor och svar presenteras:

Fråga

•

•

•

Vad har kommunstyrelsen
gjort för att implementera
den av kommunfullmäktige
antagna tillgänglighets- och
delaktighetsstrategin?
Hur mycket tid är avsatt
för en tillgänglighetssamordnare?
Hur många gånger har nätverket för tillgänglighet och
delaktighet sammanträtt?

Svar
Robin Gustavsson berättar att kommunens
folkhälsostrateg Vidar Albinsson har tilldelats rollen som tillgänglighetssamordnare.
En av Vidars uppdrag blir att starta upp
nätverket för tillgänglighet och delaktighet.
Dessutom kommer han att påbö1ia revideringen av tillgänglighetsstrategin inför kommande mandatperiod.

Omsorgsförvaltningen I Administration och utveckling
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm .se
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•

•
•

På vilket sätt kommer
kommunen att arbeta för
tryggare miljöer i Hässleholm?
Sätts några resurser till för
detta?
Hur kommer tillgängligheten och tryggheten att
beaktas vid den fortsatta
omgestaltningen av Hässleholms centrnm?

Robin infonnerar om att Hässleholms kommun lägger ner mycket tid, kraft och resurser
för att skapa trygga miljöer. Under 2017 uppgick exempelvis kommunens kostnader för
väktare och ordningsvakter till närmare 4
miljoner kronor.
Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå)
har under hösten genomfört trygghetsvandringar i Hembygdsparken och tekniska förvaltningen har fått i uppgift att genomföra
trygghetsåtgärder i form av röjning av skymroande växtlighet och bättre belysning.
Ett antal otrygga platser i kommunen har
identifierats, främst i Hässleholms stad vid
resecentrnm och kulturhuset samt i Sösdala
och Hästveda.
En viktig del i arbetet för ökad trygghet är
de mobila teamen och den förebyggande
verksamheten för ungdomar. En annan viktig insats är påtryckningarna för att öka den
polisiära närvaron i hela kommunen. Inom
kort kommer kommunen att ingå en ny
överenskommelse, ett så kallat medborgarlöfte, med polisen för ökad tt-ygghet och säkerhet.

•

Kommer busslinje 531
mellan Tyringe-FinjaHässleholm att återupptas?

Enligt Lena Wallentheim kommer Skånetrafiken inte att återuppta linje 531. Det pågår
dock en dialog med Skånetrafiken för att
finna nya innovativa lösningar som skulle ge
allmänheten möjlighet att nyttja skolskjutstrafiken. I nuläget satsar kommunen närmare
30 miljoner kronor på skolskjutsar.
Lars Johnsson informerar om att trafiksäkerheten vid busshållplatsen i Finja har förbättrats genom nytt väderskydd, belysning, cykelställ och säker vägövergång.
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•

Vad gör kommunen för att
öka tillgången på mellanboende och tillgängliga bostäder?

Hans-Göran Hansson berättar att önskemålet om byggnation på Göingetorget
i Tyringe behandlas som alla övriga
ärenden. För att planavdelningen ska påbörja ett arbete måste det finnas en förfrågan om planbesked. I fallet med Göingetorget finns det ingen extern byggherre som har inkommit med en förfrågan.
Robin berättar att kommunen arbetar
metodiskt utifrån de prioriterade insatser som finns i kommunens riktlinjer för
bostads försörjning.
En viktig del i arbetet med bostadsförsörjning är planberedskap och HansGöran informerar om att utställningstiden för framtidsplanen för Hässleholms
stad är förlängd till den 12 mars.

•

V ad händer med badet i
Qpoolen?

•

Vilka insatser är planerade för
Järnvägsgatan i Hässlehohns
stad?

Hans-Göran informerar om att tekniska
förvaltningen ska genomföra ett antal
planerade insatser under sommaren.
Bland annat kommer fönsterna att bytas
ut. Hans-Göran berättar vidare att det
pågår ett arbete kring lokalisering av ett
nytt badhus i Hässleholm.
Någon förändring på järnvägsgatan är
inte aktuell. På västra sidan av stationen
kommer en extern konsult kommer att
anlitas för en översyn kring
trafiksituationen.

Rubrik
Upprop

Anteckning

Justering:

Barbro Bengtsson

Åtgärd/Beslut
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Rubrik

Antecknill!!

Val av representant till
kundrådet för serviceresor

KPR och KTR har haft en ord.inarie plats och en ersättare i
kundrådet för serviceresor. Tillgänglighetsrådet har det senaste
året förfogat över båda ordinarie
platserna och pensionärsrådet
har haft en ersättare. Då den
person som haft uppdraget från
KTR och ersättaren från KPR
kommer att sluta i råden måste
nya representanter utses. Ingvar
Johansson anmäler sig själv som
kandidat till ordinarie platsen
och föreslår Siv Nilsson som ersättare.
Information om svar
Svar från trafikingenjör V eropå synpunkter från tek- nica Haagen. Att plocka bort
niska förvaltningen ang handikapplatser för att göra fler
fler vanliga parkerings- vanliga parkeringsplatser är
dessvärre inte aktuellt. De hanplatser vid kaptensgården samt fartbegränsdikapplatser som finns idag bedöms som nödvändiga. Vad gälning på Finjagatan
ler 30 km/ timme så anser vi det
mer effektivt att behålla "skarp"
30 än att tidsbegränsa. Tack för
synpunkterna.
Enhetschefen är medveten om
problemet med parkeringarna.
Besökarna har svårt att hitta en
parkering. Tekniska förvaltningen behöver göra en mätning
för att se behoven.

Kommuninformation

Diskussion om kommande planer på nybyggnation av äldreboende, utifrån artikeln i Nsk.

Inkommen skrivelse
från PRO
Information från organisationerna

Ang badhuset i sösdala. Robin
läser svaret,
PRO, Samorganisationen har
studiedag den 27 mars där Stephan Persson från Hässlehem
deltar.

Ateärd/Beslut
Rådet väljer Ingvar Johansson
som ordinarie ledamot i kundrådet för serviceresor och
Siv Nilsson väljs till ersättare.

Rådet tackar för svaret

Rådet påtalar till tekniska förvaltningen följande: Ser behov
av ytterligare parkeringsplatser
förutom dem som är där. Två
timmar är för kort begränsad
tid.

Avvaktar svar från fö1-valtare
Ervd, och tn
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Rubrik

Anteckning

Åtgärd/Beslut

PRO iVittsjö har en medlem
som utbildar i IT frågor. Anordnar ett IT-cafe en dag i veckan.
SPR seniorerna sam.organisation
har årsmöte den 16 mars.
Stig Åkesson SPF seniorerna,
utbildning/hjälp med tekniken
kan man få av Ring up på gallenan.
Sparbanksstiftelsen har mycket
pengar som man kan ansöka
från om man ska arrangera något. Föreningarna lämnar in
önskemålen till samorganisationen som hjälper till med ansökan.
Mona Jönsson SPF seniorerna,
Sösdala ny ordförande Gregor
Gustavsson
Ingvar Johansson SKPF: har
haft möte där sparbanken pratat
om framtidsfullmakter.
Ruth, RPG inget nytt att
informera.
.Avsägelse av uppdrag/ny ersättare

Övrigt

Lena Svensson (C) ersättare i
KPR har avsagt sig sitt uppdrag
iKPR.
Arne Persson (C) har valts in
som ersättare i KPR efter Lena
Svensson
• Skrivelse har inkommit från
styrelsen på senioren om en
önskad seniordag i Hässleholm

•

Rådet tackar Lena Svensson (c)
för hennes engagemang och arbete i KPR samt hälsar Arne
Persson (C) välkommen till
KPR

Rådet beslutar att tillskriva seniorens styrelse med information
om att ordförandes förslag är att
lägga det på en infodag. Samt
be att dem förtydligar förslag på
vad det ska vara för innehåll på
en seniordag.

Ordet brukare- skrivelsen
har varit uppe på omsorgsnämnden där de avser att
lyssna in vilka tankar som
finns kring benämningen och
~/
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Rubrik

Anteckning
eventuellta förslag på bättre
benämningar samt att frågan
bör lyftas i KPR och KTR

Åtgärd/Beslut
Bordlägger frågan, ledamöterna
tar med frågan till respektive
organisation.

•

Inspirationsdag om äldreboende med information om
Luleåmodellen.

Stig Åkesson informerar om inspirationsdagen den 12 mars på
kulturhuset.

•

Inbokad informationsdag
den 23 mars.

Rådet beslutar att infodagen den
23 mars ställs in.

Minnesanteckningarna justeras Hässleholm den 2018-03-26

MtflD
Robin Gustavsson (KD) ordförande

dw~
Irene Persson sekreterare

6 tn /J'Jta,

Barbro Bengtsson SPF eniorerna

