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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-11

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 16.25

Beslutande

Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Bo Jönsson (V)
Gudrun Bengtsson (SD)
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Maj-Britt Haker (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)
Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Tjänstgörande ersättare

Bernt Idehed (PRO Bromölla)
Övriga närvarande

Ersättare

Werna Hansson (S)
Bengt-Olof Bengtsson (SD)
Pia Raae (PRO Bromölla)
Birgitta Persson (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)
Lena Engström (PRO Gualöv-Nymölla)
Tjänstemän
Johan Lund, projektingenjör (information § 29)
Lotta Söderholm, kommunikationschef (information § 30)
Gitana Grikainiene, sekreterare

Justerare

Maj-Britt Haker

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-10-29 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Gitana Grikainiene

Ordförande
Conny Svensson
Justerare
Maj-Britt Haker

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2018-11-21
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Datum

2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 27

Val av justerare och tid för justering
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, utses att justera dagens
protokoll.
Tid för justering är måndagen den 29 oktober 2018, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 28

Godkännande av dagordning
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Dagordningen godkänns med tillägg under ”Övriga frågor”.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 29

Parkeringssituation vid Drejarens dagcentral
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Pensionärsrådet ser positivt på utbyggnadsalternativ 1 och önskar
återkoppling om hur man går vidare i ärendet.
Ärende
Representanter från PRO- och SPF-organisationerna har vid flera tillfällen
lyft frågan på rådets sammanträde om bristen på parkeringsplatser vid
Drejarens dagcentral. Bengt Nilsson, PRO Bromölla, har uppmärksammat
kommunen om parkeringssituationen vid Drejaren via inskickade Tyck till.
Projektingenjör Johan Lund informerar på dagens sammanträde om att
Drejaren ägs av kommunala bolaget AB Bromöllahem som även ansvarar
för parkeringsplatser både för besökare och boende. Kommunen
tillhandahåller allmänna parkeringsplatser inom 100 meter från Drejarens
entré. Enligt honom har förvaltningen påbörjat arbete med utredning av
parkeringssituationen i området och tagit fram tre lösningsalternativ:
1. Anordna snedställda parkeringsplatser på en gräsremsa mitt emot
Drejarens huvudingång. Det föreslås att Bromöllahem ordnar avtal med
fastighetsägaren som äger den delen av fastigheten utmed Hermansens
gata.
2. Bygga ut fler parkeringsplatser bakom Drejarens fastighet.
3. Iordningställa längsgående parkeringar på Drejarens fastighet med
anslutning från Tunnbygatan.
Johan Lund tar med sig rådets synpunkter för att driva frågan vidare till
Bromöllahem.
______

Exp
Johan Lund, projektingenjör

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 30

Information om KommunInfo
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Pensionärsrådet ser positivt på förslaget att lägga ut en utskriven
evenemangslista på Kulturpunkten, Näsums bibliotek, Drejaren samt i
receptionen på Kommunhuset.
Representanter för PRO och SPF Seniorerna delger respektive
pensionärsorganisation information om möjlighet att hitta kommunens
evenemangskalender på ovannämnda ställen.
Ärende
Representanter från pensionärsorganisationerna har lyft frågan om att
kommunen återinför KommunInfo-folder i pappersform med information av
aktuella och viktiga händelser i kommunen. De anser att det har en stor
betydelse för äldre kommuninvånare som inte är vana att hitta och läsa
KummunInfo på nätet.
Kommunikationschef Lotta Söderholm informerar på dagens sammanträde
om att KommunInfo finns som Kristianstadsbladets Bromöllabilaga. Den
delas ut en gång per månad till alla hushåll i Bromölla kommun utan
kostnad. Bengt Nilsson, PRO Bromölla, föreslår att förvaltningen
undersöker möjligheten att skicka Kommuninfo-foldern i tryckt format med
post till målgruppen äldre +65 år. Lotta Söderholm tar med sig förslaget och
kommer att återkomma till rådet.
Lotta Söderholm presenterar kommunens evenemangskalender. Den
innehåller information om månadens evenemang och föreningsaktiviteter
som händer i Bromölla kommun och som är öppna för alla. Slutna
föreningsaktiviteter publiceras inte i evenemangskalendern eller i
KommunInfo. I dagsläget finns den digitalt på kommunens hemsida
www.bromölla.se. Hon föreslår att lägga ut en utskriven evenemangslista på
Kulturpunkten, Näsums bibliotek, Drejaren samt i receptionen på
Kommunhuset.
______

Exp
Lotta Söderholm, kommunikationschef
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 31

Lägesrapport ”Ombyggnad av Brogården”
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, delar med sig av information om
förberedande arbete kring ombyggnad av äldreboendet Brogården. Enligt
svar från verksamhetschef Susanna Wahlman-Sjöbring har kommunen
tillsammans med kommunala bolaget BromöllaHem haft inledande mötet
med fastighetsbolaget Brinova tidigt i våras. Kommunen har lämnat förslag
och krav avseende boendeutformning. Sedan juni har verksamheten inte fått
någon information från bolagen om hur långt de har kommit i
projekteringsarbetet. Bengt Nilsson betonar vikten av att ansvariga inom
omsorgsverksamheten lämnar kontinuerligt lägesrapport till Pensionärsrådet
i denna fråga.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 32

Övriga frågor
 Information om Seniorfestivalen 2018
Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, informerar om
Seniorfestivalen i Bromölla som genomfördes den 2-4 oktober 2018.
Seniorfestivalen med årets tema ”Mat, motion och mediciner” bjöd på ett
brett program, cirka 90 personer deltog vid varje aktivitet och 200 personer
deltog på en festlig avslutning med underhåll.
 Ambulans i Bromölla
Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, delar med sig av
information om att en ambulans ska vara stationerad i Bromölla dygnet runt.
Enligt henne, har pensionärsorganisationerna i Pensionärsrådet sedan 2012
väckt frågan till kommunstyrelsen med önskemål om att diskussioner om
stationering av ambulans i Bromölla tas upp med Region Skåne.
 Nominering till Kommunala Pensionärsrådet 2019
Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, lyfter frågan avseende
nominering av representanter från de lokala PRO- och SPF-föreningarna till
Kommunala Pensionärsrådet från och med 2019. Enligt reglemente för
Bromölla kommuns Pensionärsråd (Kommunal Författningssamling nr
731.1) ska pensionärsföreningar som ingår i det kommunala pensionärsrådet
lämna förslag till kommunstyrelsens omsorgsutskott på ledamöter och
ersättare före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs.
 Förslag till överenskommelse mellan Bromölla kommun och
Region Skåne om finansiering av färdtjänst 2019
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, delar med sig av information att Region
Skåne har beslutat om ny överenskommelse avseende fortsatt finansiering
av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. Den nya
överenskommelsen gäller från och med 1 januari 2019. Bromölla kommun
ska återkomma med undertecknad överenskommelse till Region Skåne
senast den 30 november 2018. Bengt Nilsson, PRO Bromölla, lyfter upp en
fråga om kommunens kostnad för färdtjänst under 2019. Ordförande Conny
Svensson (S) föreslår att verksamhetschef för Stöd och Omsorg bjuds in till
nästa sammanträde för mer information i frågan.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 32 fort



Busstrafiken i Gualöv

Bengt Nilsson, PRO Bromölla, lyfter frågan om antal nybyggda hållplatser i
Gualöv i samband med Skånetrafikens busskörning genom byn i som börjar
i december 2018. Enligt honom, finns det bara en hållplats vid Gualövs
skola, medan vid stoppet närmast Kristianstadsvägen finns en hållplats på
varje sida om vägen.
Gudrun Bengtsson (SD) tar med sig frågan till politiker i Region Skånes
kollektivtrafiknämnd för att återkomma med svar till rådets sekreterare.
Enligt framkommen information, kommer Skånetrafiken att bygga en
busshållplats till vid Gualövs skola.
 Väntetid på Fixartjänsten
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, lyfter frågan om tid (torsdagar kl. 12.30–
16.00) för Bromöllafixarens hjälp till de äldre. Enligt honom, räcker den
avsatta tiden oftast inte, då väntetid på fixartjänst kan vara 3-5 veckor.
Ordförande Conny Svensson (S) föreslår att fastighetschefen bjuds in till
nästa sammanträde för diskussion om möjlighet att utöka tid för fixartjänst.
 Senior Sport School
Pia Raae, PRO Bromölla, lyfter frågan om det finns planer på att arrangera
Senior Sport School i Bromölla som redan pågår i andra kommuner. Det är
en folkhälsosatsning som ger de äldre möjlighet att prova på olika aktiviteter
och delta i en studiecirkel med fokus på det hälsosamma åldrandet. Senior
Sport School har genomförts tidigare i Bromölla i samarbete med
Skåneidrotten och det lokala föreningslivet.
Rådets sekreterare får i uppdrag att vidarebefordra frågan till kommunalråd
Jenny Önnevik med begäran om svar som tas med i protokollet.
Enligt framkommen information, finns det inget planerat i dagsläget för
Senior Sport School.
 Informationsbrist om äldreomsorgens verksamhet
Representanter för PRO- och SPF-föreningar uttrycker sitt missnöje med
brist på verksamhetsinformation från äldreomsorgschef. De påtalar vikten
av att en av de ansvariga tjänstemännen alltid deltar vid sammanträden för
att rådet ska få en helhetsbild över viktiga händelser inom äldreomsorgens
verksamhet.
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

9(10)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-10-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 32 fort

Gudrun Bengtsson (SD) tar på sig uppdrag att ta upp frågan med
verksamhetschef för Stöd och Omsorg.
 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 december 2018, kl. 14.00 i
Studierummet på Lagunen.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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