Träffpunkt Garpenberg 2017-10-04
Här kommer svaren på de frågor som ställdes vid mötet i Garpenberg. Men hänvisning till GDPR
(dataskyddslag) kommer vi inte att publicera svar som kan härledas till en specifik person.

Gammelgården i Garpenberg har ingen toalett och föreningen undrar om de skulle kunna nyttja
gymnastiksalens eftersom den ligger nära?
Gymnastiksalen används inte många timmar i veckan av skolan och inte på sommaren. Går det att
ordna med fastighetsägaren eller den som ansvarar för lokalerna har ansvarig rektor inget emot det
utifrån sin roll. Bildningsförvaltningens lokalansvarige tror att det ska vara möjligt.
Hembygdsföreningen har fått kontaktuppgifter så att de kan diskutera hur de lämpligast ska göra
direkt med bildningsförvaltningen.
Det är hål i fotbollsplanen i Garpenberg efter att man flyttat cementplattor och byborna undrar när
och vem som ska fylla igen dem.
Det är lokal- och markavdelningen som ansvarar för att det blir gjort och uppdraget har lämnats över
till förvaltningschefen.
Fråga om pensionärer som inte kan ta sig till skolan skulle kunna få köpa matlådor från skolan om
någon annan hämtar dem,, t.ex. en granne.
Tidigare har personer som via behovsbedömning anses behöva stöd i sin matsituation fått matlådor
från kommunalt kök och hemkörda med posten. Det upplevdes som en ganska dyr service,
framförallt då priset för distributionen höjdes. Eftersom det inte finns någon laglig rättighet till den
här servicen så gjorde omsorgsnämnden bedömningen att det blev för dyrt. Därmed är man hänvisad
till den mat som finns att köpa i butikerna. (ofta ett begränsat utbud av frysta portionsrätter
eftersom landsbygdsbutikerna inte har samma bredd som centralortens större matbutiker) Centralt i
Hedemora kan Haggårdsköket köra ut mat, men det sker inte i någon kommunal regi utifrån någon
bedömning utan vem som helst kan beställa. Att de inte kör ut i Garpenberg längre beror på att det
inte är lönsamt, det är för få som beställer. Däremot kan man själv beställa och hämta matlådor,
varma eller kalla, för en kostnad av 75 kr/låda.
Svar på frågan: Det är svårt att organisera en hämtning av matlådor. Dels att veta att matlådan
verkligen hämtas till den som har rätt till den (pensionärer i Garpenberg) samtidigt som andra som
har behov kanske inte får någon matlåda. Det krävs en beställnings- och betallösning som är
hanterbar både för den enskilde och för kommunen. Kommunallagen och konkurrenslagen begränsar
också i vilken omfattning kommunen i egen regi kan erbjuda varor och tjänster. Därför har man valt
att inte bistå med den servicen.
Det går tomma bussar flera gånger om dagen, varför då?
Bussturerna utökades i samband med asylboendet i Herrgården och när boendet stängdes har
tidtabellen ”släpat efter”. Nu ska de vara avbeställda
Enligt ett nämndprotokoll ska fastigheten X eventuellt vara såld till en privatperson. Byborna
tycker att den är eftersatt vad gäller utomhusmiljön och undrar om kommunen kan stöta på?
Fastigheten ägs fortfarande av Hedemora kommun och Hedemora bostäder. Har vidarebefordrat
ärendet till respektive förvaltningsansvarig.

