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2019-06-13

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 16.15

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2
Justerare

Maj-Britt Haker

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-06-27 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.
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Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-06-13

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och utvecklingsenheten

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2019-07-22

11-16
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Gudrun Bengtsson (SD)
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Pia Raae (PRO Bromölla)
Maj-Britt Haker (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)
Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)
Berit Sterner (PRO Näsum)

Tjänstgörande ersättare

Eva Bergman (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Werna Hansson (S)
Bengt-Olof Bengtsson (SD)
Ulla-Stina Haraldsson (PRO Bromölla)
Inger Rahm (PRO Bromölla)
Agneta Nilsson (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)
Lena Engström (PRO Gualöv-Nymölla)
Gösta Karlsson (PRO Näsum)

Tjänstemän

Lotta Söderholm, kommunikationschef (information § 14)
Suzanne Jardenfall, kommunikatör (information § 14)
Gitana Grikainiene, sekreterare

Övriga

Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen (information § 13)
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Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 11

Val av justerare och tid för justering
Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, utses att justera dagens
protokoll.
Tid för justering är torsdagen den 27 juni 2019, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

4(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-06-13

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 12

Godkännande av dagordning
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av en punkt ”Information om
Folkhälsostrategi för Bromölla kommun 2019-2022”.
______
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Datum

2019-06-13

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 13

Uppföljning av parkeringssituation vid Drejarens
dagcentral
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Pensionärsrådet ställer sig positivt till förslaget om förlängd parkeringstid på
de allmänna parkeringsplatserna i området vid Drejaren.
Ärende
Pensionärsrådet har vid flera tillfällen diskuterat parkeringssituationen vid
Drejarens dagcentral. Vid rådets sammanträde den 11 oktober 2018
informerade projektingenjör Johan Lund om kommunens utredningsarbete
kring parkeringsproblematiken i området.
Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen, presenterar sig och sitt ansvar för
kommunala bolagen AB Bromöllahem, Bromölla Energi och Vatten AB och
Bromölla Fritidscenter AB.
Anders Bröthlin informerar om att han är insatt i den omdiskuterade
parkeringsproblematiken vid Drejaren som ägs av AB Bromöllahem och att
han tagit del av förvaltningens föreslagna tre lösningsalternativ. Enligt
honom, kommer denna fråga inte att leda fram till något resultat i dagsläget.
Efterfrågan för parkeringsplatser styrs av både utbud och finansiering. Hans
invändning är att det finns fler parkeringsplatser som ligger inom rimligt
avstånd från Drejarens entré. Å andra sidan, måste förutsättningarna för
finansiering av anläggande av nya parkeringsplatser förhandlas med
kommunen som är uppdragsgivare i förhållande till bolaget.
Anders Bröthlin kommer att föra fram förslag om förlängd parkeringstid på
de allmänna parkeringsplatserna i området vid Drejaren.
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Ärendets tidigare handläggning
KPR § 17/2017
KPR § 21/2017
KPR § 26/2018
KPR § 29/2018
KPR § 10/2019
______

Exp
Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 14

Återkoppling avseende ”KommunInfo”-foldern
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Representanter för PRO och SPF Seniorerna delger respektive
pensionärsorganisation information om möjlighet att lämna förslag till
kommunen på förbättring av nuvarande upplägg av ”KommunInfo”.
Ärende
Representanter från pensionärsorganisationerna har lyft frågan om att
kommunen återinför ”KommunInfo”-folder i pappersform för
kommuninvånare som inte läser ”KommunInfo” på nätet. Vid rådets
sammanträde den 11 oktober 2018 förs dialogen med kommunikationschef
Lotta Söderholm som tar med sig frågan för vidare utredning.
Pensionärsrådet har framfört önskemål om återkoppling i frågan.
Lotta Söderholm informerar på dagens sammanträde om att förvaltningen
inte har några planer på att återinföra ”KommunInfo”-foldern i
pappersformat. Anledning till det är kostnadsfråga och tidsaspekten, då det
är svårt att hålla uppdaterad pappersupplaga med aktuell och relevant
information.
Däremot är man öppna för idéer och tips gällande nuvarande upplägg av
kommunens informationsmaterial som delas ut en gång per månad som
Kristianstadsbladets Bromöllabilaga till alla hushåll i Bromölla kommun
utan kostnad.
Kommunens nya kommunikatör Suzanne Jardenfall välkomnar tips om
utformning av kommuninfo oavsett om de är skriftliga eller muntliga,
skickade per post eller e-post suzanne.jardenfall@bromolla.se .
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2019-06-13

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 15

Information om Folkhälsostrategi för Bromölla
kommun 2019-2022
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Eva Bergman (S) redogör för Folkhälsostrategi för Bromölla kommun 20192022 som fastställts av kommunfullmäktige den 17 december 2018.
Strategins syfte är att stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete i
kommunen och den framhäver de prioriterade målområden – delaktighet
och trygghet, hälsofrämjande levnadsvanor och ANDT-frågor (alkohol,
narkotika, droger och tobak).
För att uppnå strategins målsättningar ska förvaltningen ta fram konkreta
handlingsplaner som svarar på hur strategin kan bli handling.
Strategin skall utvärderas varje mandatperiod, vid behov revideras och
därefter förankras i kommunfullmäktige.
Rådsmedlemmar kommer att fortsätta diskussionerna kring kommunens
arbete med folkhälsa och vilka insatser som borde prioriteras i kommunens
verksamheter.
Folkhälsostrategi för Bromölla kommun 2019-2022 finns att ta del av på
kommunens hemsida www.bromolla.se .
______
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Sekreterare
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KPR § 16

Övriga frågor
 Information om planeringsarbete kring nybyggnation av
Brogården
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, delar med sig av information från
verksamhetschef för Stöd och omsorg Susanna Wahlman-Sjöbring om
fortsatt planeringsarbete kring nybyggnation av särskilt boende Brogården.
Enligt henne, har referensgruppen för detta projekt arbetat med skisser på
det nya boendet och när ritningarna blir godkända så kommer de att
presenteras för pensionärsrådet. Bengt Nilsson anser att det är viktigt att
pensionärsrådet fortsättningsvis får kontinuerlig information i frågan.


Skånetrafikens statistik för färdtjänst och serviceresor 2018

Bengt Nilsson, PRO Bromölla, presenterar Skånetrafikens statistik för
färdtjänst och serviceresor 2018. I denna rapport redogörs statistiken under
året vad gäller befolkningen, antalet personer med färdtjänsttillstånd, det
totala antalet utförda resor med färdtjänst, antalet utförda resor per person
med färdtjänsttillstånd, andelen färdtjänsttillstånd som faktiskt användes
under året, pris och reslängd samt antalet av kundärende. Statistiken
presenteras fördelad på ålder, kön och kommun.
Man kan ta del av hela rapporten genom att ringa eller skicka e-post/brev till
rådssekreterare, tel. 0456-82 23 79, gitana.grikainiene@bromolla.se.


Kommunens besparingsförslag inför budgetarbetet 2020

Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, framför
pensionärsorganisationernas medlemmars oro över kommunens
besparingsförslag, bland annat avveckling av Drejarens dagcentral som
kommit ut i pressen. Gudrun Bengtsson (SD) förtydligar att de förslag på
besparingar som förvaltningen tagit fram var ställda till politiken för
diskussioner inför budgetarbetet 2020 och det finns inga politiska beslut
fattade. Conny Svensson (S) föreslår att kommunalråd Eric Berntsson (SD)
bjuds in till rådets nästa sammanträde.
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Dietisttjänst inom äldreomsorgen

Bengt Nilsson, PRO Bromölla, ställer frågan om det fortfarande finns en
dietisttjänst inom äldreomsorgen. Rådssekreterare får i uppdrag att reda ut
det med verksamhetschef för Vård och omsorg.
Enligt svar från Susanna Wahlman-Sjöbring så finns det en heltidstjänst
som dietist och dietisten är tillbaka från sin föräldraledighet.
 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 augusti 2019, kl. 14.00 i
Studierummet på Lagunen.
______
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