Minnesanteckningar Träffpunkt Garpenberg 2019-10-15
Lokal: Garpens pizzeria
Deltagarantal: Ca 30 st.
KBRs inkl landsbygdsutvecklaren, kommunalråden och oppositionsrådet närvarade.

Området för gamla Boliden. Möte med medborgare är genomfört och många förslag kom in. Boliden
har lovat betala ändring av detaljplan, arbetet pågår.
Elljusspåret ska få ny belysning 2021-2022.
Fotbollsplan – privat mark. Den ska snyggas upp av kommunen efter rivningen av bodarna. Ännu inte
gjort.

Bostäder: Det finns 36 lägenheter i det kommunala bostadsbolaget. Ingen kö.
Gamla skolan – kan den byggas om till bostäder? Men byggnaden är privatägd varför inte
kommunen kan bestämma.
Lokala bygdebolag/utvecklingsbolag kan bildas (där är syftet att i första hand värna och utveckla byn
eller bygden, genom affärsverksamhet. Ett exempel är Stjärnsunds bygdebolag vars huvudägare är
föreningarna i Stjärnsund. För att kunna bygga eller renovera och förvalta olika typer av fastigheter.

Boenden för äldre: Det behövs äldreboende/serviceboende i Garpenberg.
Samverkanslösningar – kollektivt – behövs fler alternativa former av boenden.
Det kommer att komma ut en boendeenkät från kommunen för alla 65 plus i villa. Syftet är att veta
hur man tänker kring sitt boende nu och framöver. Viktigt ur ett landsbygdsperspektiv.
Alla hus som nybyggs idag är tillgänglighetsanpassade. Kanske kan man börja bygga med en
gemensamhetslokal längst ner för att få med möjligheten till den sociala samvaron många äldre vill
ha.

Hemtjänsten – Mötesdeltagarna tycker fortfarande att det är för mycket logistik kring uppdragen.
Olika bilar och personal för samma personer. Hemtjänsten jobbar hårt med planeringen för att öka
tiden hos dom äldre.

I rankingen av företagsklimatet från Svenskt näringsliv låg Hedemora långt ner. Skickas ut till av
totalt ca 1600 företag skickas enkäten ut till 200 och 97 har svarat. Väldigt liten del av företagen som
svarar. Hedemora ligger lågt gällande bemötande och handläggningstider främst på bygglov. Dom två
sakerna är de som kommunen nu arbetar med att förbättra.
Vi har idag: Branschträffar, företagsbesök, lotsfunktionen och öppet hus för att möta företagarna i
Hedemora.

GDPR och andra sekretesslagar gör att kommunala tjänstepersoner och politiker ibland inte kan svara
på frågor runt personer.
Bra om kommunens tjänstepersoner/handläggarna är tillgänglig någon tid på dagen, tex på
morgonen.
Viktigt att göra något konkret – sedan mäta igen.
Förslag: Lägg in återkoppling direkt efter ett telefonsamtal med kundcenter eller handläggare om hur
den som ringde känner sig bemött och huruvida de fått den hjälp de önskade.
Skicka en signal först till närmaste chef och sedan till kommunalråden om en tjänsteperson inte
sköter sig.

Skolan: Har det elev/barnunderlag som efterfrågas, ingen kö. Slöjdsal finns nu.
Förskolan – barn som står i kö nu – bra!

Länkar:
https://etttak.se/sv/start/
Seminarier kring socialt byggande. Länkarna kommer längst ner på sidan:
https://socialtbyggande.se/konferens/socialt-byggande-2019/dokumentation/

