HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2013-05-30

Plats och tid:

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet
2013-05-30 kl. 09.30 – 12:00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss, Astrid Johansson
För SPF
Lena Nordström,
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Dagmar Luhanka, Sigvard Raask
För RPG
Svend Ryding
Förtroendevalda
Henrik Oretorp, Lennart Germundsson, Ramesh Chibba,
Ros-Marie Henriksson, Bertil Andersson

Ersättare:

Karin Sävlind, SPF, Ing-Britt Hansson SKP, Naemi
Salomonsson SPF, Berit Persson RPG, Ulla Eriksson SPRF,
Jan-Erik Jäderblom PRO, Gunnel Nilsson,

Övriga:

Lisbet Svensson HVF, Ann-Kristin Karlsson HVF,

Utses att justera:

Jan Preuss

Sekreterare:

__________________________
Ann-Kristin Karlsson

Ordförande:

__________________________
Henrik Oretorp,

Justerande:

__________________________
Jan Preuss

Paragraf 29-38
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PRO centralt Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)
”Att riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod”
Lokala värdighetsgaranti – bilagan önskvärt
Synpunkter angående förvaltningens budget
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12. Nästa sammanträde 5 september 2013
§ 29
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.
§ 30
Information angående Föreningsbidrag
Ros-Marie Henriksson informerar angående föreningsbidrag 2013. Beslut tas
Hemvårdsnämndens sammanträde i juni 2013.

§ 31
Information av Olsgården och Sofieberg
Lennart Svensson, HvF, informerade angående aktuell lägesbild när det gäller
Olsgården och Sofieberg. Beslut ska tas 11 juni i kommunstyrelsen.
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Se bifogad bilaga.
Jan-Erik Jäderblom ställer frågan angående när kommer evakuering från Olsgården
att påbörjas. Vilket kommer att ske någon gång i höst.
Kommunala pensionärsrådet tackar Lennart Svensson för informationen.
§ 32
Översiktsplan 2013 – Strategisk översiktsplan för Halmstad Kommun
Henrik Oretorp informerade angående strategisk översiktsplan för Halmstads
Kommun. Vad är en översiktsplan? Den utgör kommunens långsiktiga och
övergripande bedömning av hur mark- och vattenområden bör användas och
bebyggelsen bevaras och utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men
är ett viktigt strategiskt verktyg där framtida behov vägs mot tillgängliga resurser.
Översiktsplanen är också en redovisning av de allmänna intressen som kräver
hänsynstagande vid användning av olika områden. Översiktsplaner tidsperspektiv är
ofta på 15-20 år, i den aktuella planen blickas framåt till år 2030.
Översiktsplanering är en ständigt pågående process där nya frågor kontinuerligt
måste hanteras och nya underlag tas fram. Översiktsplanen är alltså ett strategiskt
ställningstagande utifrån de omständigheter som råder och de underlagsmaterial
som finns framtagna när översiktsplanen arbetas fram och antas. När
översiktsplanen är antagen fortsätter planering genom utredningar, fördjupade
översiktsplaner och tematiska tillägg.
Jan-Erik Jäderblom ställer frågan angående ”Inlandsvägen syd”, det vill säga riksväg
26, som allmänt kallas för Nissastigen.
Jan Preuss påtalade behovet av lämpliga sammanträdeslokaler ska beaktas vid
planering.
Lena Nordström vill poängtera att grönytor måste beaktas.
§ 33
Svar på frågan angående Sinnenas trädgård
Vallås aktivitetsförening har diskuterat denna fråga som dock är under utveckling.
Man tänker sig en park för äldre där man kan förbättra balans, koordination och
finmotorik.
§ 34
Svar på frågan angående ”Balansskola för att minska fallolyckor”
HvF återkommer i denna fråga.
§ 35
Information
a. Hemvårdsförvaltningen
Platstillgång
Lisbet Svensson, förvaltningschef informerar om aktuell väntelista.
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§ 36
Övrigt
Framtida punkter i KPR:s möten
Förslag framfördes att bjuda in Teknik och fritid förvaltningen
Besöka Hjälpmedelscentralen.
Få information angående demensriktlinjerna.
KPR framför att man vill ha hörslinga i stora sammanträdesrummet på södra vägen.
Lisbet Svensson HvF, svarar på frågan angående artikeln i dagens Hallandsposten,
med anledning av att Hemvårdsförvaltningen häver ett LOV-avtal samt angående
Intreprenad på Vallås.
Vallås och Dalsbo äldreboende blir intraprenad till hösten.
Vallås och Dalsbo äldreboende som ansökt om att få driva verksamheten som
intraprenad. Hemvårdsförvaltningen och representanterna från Vallås och Dalsbo
ställer sig bakom förslaget och den 29 maj fattade hemvårdsnämnden det slutgiltiga
beslutet att säga ja till kommunens första intraprenad!
Intraprenad är en driftsform som innebär ökad självständighet, och förhoppningen är
att införandet ska ge en positiv utveckling ur både verksamhets- och
personalperspektiv.
Hemvårdsförvaltningen har sedan våren 2012 förberett sig genom att besöka
intraprenad i en annan kommun, och haft möten och dialog med
intraprenadföreträdarna och arbetsplatsombud.
Vallås och Dalsbo har sammanlagt 144 äldreboendeplatser. Nu väntar
kontraktsskrivning och den planerade övergången till intraprenad sker den 1 oktober
2013.
Fråga från PRO centralt, Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) ”Att riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod” .
Henrik Oretorp svarar att bostadsförsörjningsprogram finns. Hemvårdsnämnden har
antagit en ”plan” om särskilt boende. Strategi för ”boende för äldre” arbetas med
hemvårdsnämnd och samhällsbyggnadsnämnden och diskussion har förts vid två
tillfällen på Kommunstyrelsen.
Sigvard Raask tar upp frågan angående önskemål att gå en fortsatt gymnastikkurs
på Bäckagård, för att bibehålla hälsan. Förvaltningen återkommer med svar.
Lokala värdighetsgarantier- kopia bifogas till protokollet.
Angående Hemvårdsförvaltningens budget - Astrid Johansson tar upp frågan om det
finns en ram budget och om det finns någon budget för oförutsedda utgifter.
Lisbet Svensson HvF, svarar att det finns en rambudget och inom den avsätter HvF
resurser för oförutsedda händelser.
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När det gäller busstrejken – svarar Lisbet Svensson att detta inte kommer att påverka
färdtjänsten.
§ 37
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 5 september 2013. Ärenden till nästa möte anmäls till
Ann-Kristin Karlsson tel. 035-13 96 71 senast 29 augusti.
§ 38
Avslutning
Henrik Oretorp tackar för dagens sammanträde
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