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Sammankallande
Omsorgsförvaltningen
Sekreterare

Ordförande

Helena Andersson nämndsekreterare

Mötesdatum

2021-05-27

Klockslag

13.00-15.45

Närvarande:

Robin Gustavsson (KD) ordf, Helena Andersson nämndsekreterare, Siv Nilsson PRO,
Susanne Lottsfeldt (SD), Sivard Strand PRO, Barbro Bengtsson SPF seniorerna,
Christina Hofvander PRO, Agnetha Lejmyr RPG, John Finnberg SKPF
Närvarande ersättare:

Meta Jarl (S), Stig Åkesson SPF seniorerna, Lena Svensson (C)
Frånvarande:

Ingrid Magnusson, Leif Nordin SKPF, Nils Göran Lindquist SPF seniorerna,
Ruth Wernolf Nyberg RPG, Bertil Nilsson SKPF, Roland Eriksson PRO,
Mona Jönsson SPF seniorerna, Ingela Lindau SKPF

Rubrik
Inledning

Anteckning
Robin Gustavsson inleder mötet med att hälsa
alla närvarande välkomna.

Åtgärd/Beslut

Upprop
13:00-14:00
Gemensamt med
KTR
14:00-14:30
Gemensamt med
KTR

Framtida
arbetsformer för
KPR

Tackar för
Jeanette Junge informerar om Leader projekt om
hur man arbetar med byutvecklingen i kransorterna. presentationen.
Presentationen kommer
att skickas ut till KPR
och KTR
Robin och Karin informerar om husaffärerna i
kommunen

Diskussion:
• hur ska rådet få information innan
besluten är tagna? Politikerna kan
skicka remiss till KPR i de frågorna
som de berörs.
• hur ska rådet få gehör för sina förslag?
• att rådet har breddat sitt
intresseområde från omsorg till alla
samhällsfrågor som rör pensionärer
• boende
• parkeringar i Hässleholm
• hemtjänstpersonal brukar använda
lokal i Pärlan, ska de ha tillgång till det?
Frågan tas vidare till omsorgsnämnden.
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Rubrik
Inkomna frågor

Anteckning
• Trafiksituationen vid Vankivarondellen och
Stjärneholmsvägen. Området från
Vankivarondellen till Dollarstore känns
otrygg för cyklister. Kommer man från
Vankivarondellen tar cykelvägen slut direkt
efter rondellen och man måste korsa vägen
för att komma på höger sida. Ska du till
Dollarstore från Stjärneholmsvägen
kommer du på en mycket smal väg som
passar för endast en bil. Ingen gående eller
cyklist får plats samtidigt. Dessutom borde
det finnas övergångsställen vid
Stjärneholmsvägen.
Önskemål som kom upp under mötet om
att bygga en rondell i den breda korsningen
med övergångsställe, efter färdigställande av
området.
•

Sösdala SPF undrar vad som har hänt med
hastighetsövervakningen i byn hur vi skall få
ner hastigheten på våra genomfarter.
(storgatan Sträntevägen o Hanåsvägen)

•

Undrar också över tomten vid stationen där
det står en gammal bensinmack som inte
använts på många år vem är ansvarig för att
tankarna kommer bort och där kan se lite
trevligare ut.

•

För många anställda besöker boende. Vid
informationsmötet med bland annat
Kommunala pensionärsrådet den 22/4 blev
vi informerade att kommunen brister i att
det är för många anställda som besöker
boende. Det är förvirrande för den boende
och det ökar risken för smitta. Vad tänker
kommunen gör åt problemet?
Svar från omsorgsförvaltningen: Vi ska
jobba med att höja den. Det är framtaget en
projektplan för detta (inklusive att jobba
med kontaktmannaskap) som vi kommer att
fatta beslut om på nämnden nästa vecka.
Och vi använder fortfarande full
skyddsutrustning.
En lösning kan vara att man inför heltid
som norm.
Fråga som kom upp under mötet, skickas
till Tekniska förvaltningen:

•

Tunneln under järnvägen mellan
Drottninggatan och Tingshusgatan är otrygg
på grund av att många cyklar genom tunneln
trots cykelförbud. Hur kan man beivra eller
hindra cyklisterna att cykla?
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Åtgärd/Beslut
Frågorna är lämnade
till tekniska
förvaltningen samt
omsorgsförvaltningen.

Rubrik

Anteckning

Skånetrafikens
nyhetsbrev

Siv Nilsson informerar bland annat om:
• förarna som kör servicefordonen har
vaccinerats i ett tidigt stadium
• med färdtjänsten åker man just nu en
och en på grund av pandemin
• färdtjänsten utför knappa 70% av
tidigare antal resor
• dialoger fortsätter med trafikbolag,
kunder, politiker o tjänstemän för att
påverka den service som levereras
• saknas ersättare till Siv i kundrådet, ta
fram förslag till nästa gång

Samrådsgruppens
funktion

Information om hur man arbetar i de olika
organisationerna om hur man får in frågor och
hur man jobbar med återkopplingar.

Övrigt

Hur tycker man att möten via Teams fungerar
eller inte fungerar? Ta in synpunkter.

Nästa
sammanträde

23 september

Avslut

Robin avslutar mötet och tackar alla deltagare

Åtgärd/Beslut

