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Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunala pensionärsrädet
2021-11-18

kl

08230

Plats

Sottern

Deltagare

Veronica Wallgren, ordförande

1.

PRO: Jan Persson

Clary Starck, verksamhetschef

PRO: Görgen Ode

Josefin Bäck, nämndsekreterare

SKPF: Lisbeth Löfholm

Anders Wiiand,

SPF: Carina Pettersson

tf fritidschef

Olle Isacsson, 2:e vice

SPF: Margarete Strömberg

ordförande

SPF: lngvar Halldin

Christian Björk, tf kostchef

SPF: Margareta Hellsten

Marianne Christiansen,

SKPF: Kristina Lönngren

samhällsbyggnadschef

PRO:

Ulla-Britt

Pedersén

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. Tilläggsärende: mötestider 2022.

2.

Justering av protokoll

Lisbeth Löfholm utses att tillsammans

Justering äger

rum pä

social-

med

ordförande justera protokollet.

och arbetsmarknadsförvaltningen onsdag 24 nov

kl

10:00.

3.

Genomgäng av föregäende

protokoll

Ordförande gär igenom föregäende protokoll.

4.

Kvarstäende frägor frän föregäende möte

Inga kva rstäende frägor.

Hemsida

E-post

Organisationsnr

www.hallsberg.se

socialforvaltning@hallsberg.se

212000-1926

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 6—8

0582-68 50 00

Hallsbergs

kommun
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Information frän Anders Wiiand

5.

Anders är sedan sex veckor tillbaka
a

Datum

tf fritidschef.

Han har tidigare arbetat inom

bl

Svenska handbollsförbundet och Svenska bouleförbundet.

Sam

man mänga ansvarsomräden. Blend annat fritidsgärden
Sydnärkehallen, men ocksä vandringsleder, badplatser och

fritidschef har

Kuben, Alléhallen,
elljusspär.

Information

om verksamheter:

Ombyggnationen av

med

Alléhallen

tillgänglighetsanpassat omklädningsrum är

klar.

Anläggningen

och

i

kammer ocksä

Bäcksjön

att tillgänglighetsanpassas,

med

nv brygga

toalett.

Underhäll pä elljusspären har tyvärr fördröjts,

men

är nu pä gäng.

Lampor

är

beställda.

6.

av boende

Flytt

Blomsterängen

till

Boendet Werners backe kammer

Grunden

till

att flytta in

beslutet är att minska antalet

i

det nya beendet Blomsterängen.

tomma

lägenheter

i

kommunens värd-

och omsorgsboenden. Det nya beendet är ocksä mer funktionellt än nuvarande
lokaler pä

Werners backe.

Flytten planeras

informerats
löpande.

l

om

noga för

att

sä bra

bli

den kommende

som

flytten,

möjligt för

och

de boende. Anhöriga har

kammer fortsatt

dagarna skickas ett nytt anhörigbrev ut

att

informeras

med mer information om

flytten.

Förvaltningen arbetar
att beskriva

7.

med

fram en boendeplan, som bland annat

att ta

kommer

behoven av olika boendeformer.

Information frän politiken

Inom

politiken arbetar

man

intensin

med budget för 2022.

kommunfullmäktiges sammanträde 29 november beslutas

2022 och

flerärsplan. Kallelsen

till

Pä

om

mäl och budget

fullmäktige finns publicerad pä

kommunens

hemsida.
Social—

och arbetsmarknadsnämnden beräknar

star del beror pä riktade statsbidrag

8.

som

inte

Mötestider 2022

Mötestider för 2022 är följande datum:

17 mars
19 ma]
15 september
17 november
Tider för mötet

kammer att

stä

i

kallelsen.

ett överskott för

kunnat

nyttjas.

2021, vilket

till

Datum
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Inkomna frägor

9.

med kommunala

(informationen ges tillsammans
Fräga:
varit

|

kommuner ges föreningsbidrag till

andra

uppe

för diskussion? Lokalhyra

Svar frän Anders Wiiand:

Ett

till

som

till

Anders

politiken. Hallsberg är unika

i

svärt attjämföra

med

att se

över

Angäende föreningsbidrag för

finns idag.

seniorer är det en fräga för kommunstyrelsen och inget
diskussion

som

seniorer. Är det en fräga

exempel.

uppdrag har getts

föreningsbidragen och de behov

handikapprädet)

som

uppe

är

för

sina dagcentraler‚ och det är därför

med andra kommuner.

Förslag: Det finns olika

meningar

om maten

pä Esslatorp, Sköllergärden och

Kullängen. Skulle ett maträd pä 3-4 personer kunna fänga upp olika äsikter?

Svar frän Christian Björk: Organisationen ses nu över för att kunna arbeta under
sä bra och effektiva förhällanden

Gällande Sköllergärden

produktion

köket,

i

tittar

men

som

man

möjligt. Alle kök

pä olika möjligheter,

men

Nu planeras

för en uppstart igen. En äterkoppling

beslutas ges

till

uttrycker

kommunen
till

exempel

KPR en gäng per

cm für att blanda

Fräga:

Vad händer med buss

pä att

mänga

idag, visar turtabellen

som

vilka hällplatser

är

att ha

en

och

pga. pandemin.

is

om arbetet med

maträden

är.

äldre och skolelever

nr 10?

äldre nu bosatt sig

har Iagts pä

i

Den behövs

samma

i

matsal.

verkligen! Inte minst

med

tanke

nybyggda hus pä andra sidan viadukten.

Svar frän Marianne Christiansen: Marianne visar ett bildspel

10

har kartlagts.

inga beslut är fattade.

Gällande maträd sä har detta funnits tidigare

PRO

i

statistik frän

som

beskriver

2020 över hur mänga som

Iinje

reser och

mest använda.

Kommunen har yttrat sig till
men inte fätt gehör för det.

regionen gällande förändringar

Kommunstyrelsen har gett uppdrag

att titta

i

kollektivtrafiken

pä alternativa lösningar,

bl. a Iinje

710.

Närtraﬁk införs

i

Örebro

Iän

17 januari vilket

men inte ersätta Iinje 10. Att ersätta buss 10
kommunen sett till antalet som nyttjar den.
Fräga: Det

kammer troligtvis

att

viss

kompensation,

är en avsevärd kostnad för

byggas seniorboende

närmast viadukten. Är det nägot som
vis?

kommer att ge en

kommunen

i

kv Berg

kan tänka

i

byggnaden

sig att stötta

pä nägot

Äga fastigheten och lägga verksamheten pä entreprenad?

Svar frän Marianne Christiansen: Markanvisning kvarteret Berg
efterfrägat förslag pä hur lägenheter skulle

ges ätta mänader pä

som

kommunen

Vinnaren köper marken och driver

antagits är frän Innbo,

som

planerar att bygga ca 50

lägenheter, troligtvis blandat bostadsrätter och hyresrätter. Marianne visar
bildspel över Innbos förslag.

har

kunna byggas. Det vinnande förslaget

sig att projektera färdigt.

projektet. Det förslag

-

Kommunen kammer

Datum
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inte att vara involverad

intresserade av att ha kontakt

med

i

kvarteret Berg,

däremot

pensionärs- och funktionshinderföreningar.

Krav: Vi har tilldelats tvä platser pä visningen av Blomsterängen

2021

kl

13:00. Dä

vi

är lnnbo

den 3 december

är tre pensionärsorganisationer hör alla tre vara

representerade vid visningen.

Svar frän nämndsekreterare: Kontakt har tagits

med

ansvariga för visningen.

Ingen pensionärsorganisation har medvetet uteslutits och naturligtvis fär de
tre varsin plats.

alla

Datum
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Veronica Wallgren

Lisbeth Löfholm

Ordförande

SKPF
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