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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-11.55

Beslutande

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
Sätila Fristående
SKPF

Tomas Johansson, klockan 10.00-11.40
Peter Landgren
Ulla-Maj Persson
Elsa Eckergren
Kjell Hugosson
Sture Johansson
Lars Sörbom
Eva Svedberg
Gunnel Svensson
Bernth Andréasson
Kaj Frank

Ej tjänstgörande ersättare

Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
SPF
SPF
SKPF

Ulf Dahlberg
Birgitta Andersson
Mona Karlsson
Ingeborg Andersson Turesson
Ann-Marie Eriksson
Tryggve Larsson

Övriga

Hyssna Fristående

Astrid Berg

Tjänstemän

Malin Stomberg, utredare

Utses att justera

Sture Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
den 12 maj 2017, klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare
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Ordförande
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Sture Johansson
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§ 12/2017

Mötets öppnande
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

________________

§ 13/2017

Val av justerare
Sture Johansson väljs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

________________
§ 14/2017

Dagordningen
Ett meddelande har tillkommit sedan kallelsen skickades ut till rådet.
Ordföranden frågar om punkten meddelanden kan kompletteras med ett
extra meddelandet och finner att så sker.
Dagordningen godkänns i övrigt.

________________
§ 15/2017

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16/2017

Kommunstyrelsens presidium informerar
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson informerar om att ny
översiktsplan för Marks kommun är antagen av kommunfullmäktige. Bokslutsarbetet har avslutats och årsredovisningen har behandlats och godkänts av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Landgren informerar om att
kommunen tittar på byggnationer, utveckling av Kinna centrum och Sahara
området. En arkeologisk utredning i Horred är på gång.
Tomas Johansson fortsätter att informera om att uppstart av budgetberedning
sker i juni. Frivilligsamordnarna kommer och besöker kommunstyrelsens
arbetsutskott den 10 maj och kommunfullmäktige den 18 maj för att
presentera sin verksamhet.
Kjell Hugosson ställer fråga till kommunstyrelsens presidium om kommunstyrelsen arbetar med frågan om ensamkommande asylsökande ungdomar
som bor i Marks kommun och har fyllt eller blir 18 år. Tomas Johansson
meddelar att frågan inte har varit uppe i politiken ännu. Det är socialförvaltningen som gör prövningar vid särskilda behov.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17/2017

Äldreomsorgsnämndens presidium informerar
Äldreomsorgsnämndens ordförande Ulla-Maj Persson svarar på frågor
som lyftes vid arbetsutskottet. Gällande Kinnaborg Dagträffen så upplever
förvaltningen inte att det är någon kö. Eva Svedberg framför att det som lyfts
är avstånden för att komma dit. Trygghetslarmen hemma hos brukare går till
Malmö, och där ska de svara direkt. Vi har inte garantitid i något avtal, svarstid är heller inte reglerat i avtal. Gällande fråga om brukartid i procent är den
53 procent hos brukare. Frågan om att personal ska köra bil till verkstaden är
lyft med verksamhetschef Erika Agnarsson på socialförvaltningen. En annan
fråga som lyftes på arbetsutskottet var vem som ringer in vikarie på helgen
till våra boenden, det är vårdpersonalen som får ringa in ersättare, förvaltningen arbetar med frågan.
Birgitta Andersson berättar att hon var med och träffade Södra Älvsborgs
sjukvårdsnämnd och de informerade om att tiden från att vara medicinsk
färdigbehandlad till att flyttas från sjukhus är 3 dagar istället för 5 som det
var tidigare. Tomas Johansson informerar om att träffen med Södra Älvsborgs
sjukvårdsnämnd var en del i en dialog om folkhälsoarbetet. När en patient är
medicinskt färdigbehandlade blir det vårdcentralerna eller primärvården som
blir ansvariga för vårdplanering. Tryggve Larsson framför att vi måste ha
blicken på kvalitet när vi ska ta emot patienter som är medicinskt färdigbehandlade. Ingeborg Andersson Turesson lyfter att en för snabb utskrivning
kan bli en återinskrivning. Peter Landgren meddelar att det kommer vara en
ny dialog i höst.
Ulf Dahlberg informerar om att förvaltningen skriver en patientsäkerhetsberättelse som bland annat behandlar nattfasta. Skriften visar att vi arbetar
med att få bukt med längden på nattfasta, men det arbetet fortgår och det
visar på att det går åt rätt håll.
Ulf Dahlberg informerar vidare om att verksamheten har hög sjukfrånvaro, i
riket ligger det på över 7 procent, i Marks kommun 8 procent och inom äldreomsorgens verksamhet på 9,9 procent 2016. Ulla-Maj Persson berättar att det
är många som är långtidssjuka och det höjer talet. Det sker ett aktivt arbete
hos förvaltningen. Tomas Johansson meddelar att kommunstyrelsen har infört
en rehabiliterings- och en friskvårdstjänst som kommer arbeta med frågorna i
kommunen. Sjuhäradsbygden har höga sjukskrivningstal sett till Västra
Götaland. Kommunala pensionärsrådet diskuterar den höga sjukfrånvaron.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18/2017

Information om reglemente för kommunala pensionärsrådet
Utredare Malin Stomberg ger kommunala pensionärsrådet en information och
genomgång av rådets reglemente.
Reglementet diskuteras och följande punkter framförs att ta med till arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden
2019–2022:
Rådet framför att i översyn inför ny mandatperiod behöver rådets reglemente
ses över.
Eva Svedberg och Sture Johansson föreslår ändring i reglementet gällande
hur äldreomsorgsnämnden utser ledamot och ersättare till rådet. Det bör
istället stå att det är ordförande och vice ordförande i äldreomsorgsnämnden
som är tillika ledamot och ersättare i rådet med mandatet att representera
nämnden.
Lars Sörbom lyfter att under punkten utbildning står att rådet ska erhålla
utbildning likvärdig den som erbjuds nämndledamöter i kommunen, dock
minst en dag per år. Det görs inte.
Sture Johansson föreslår att det i reglementet tas bort skrivningen ”dock
minst en dag per år” under rubriken utbildning.
Ändra SPR till rätt benämning SPF i reglementet.
Ett tillägg i reglementet om att se över reglementet inför varje ny
mandatperiod.
SKPF vill bli representerade i arbetsutskottet för kommunala pensionärsrådet.
Ordföranden har tidigare svarat att det tas upp i samband med översyn av
reglementet.
Pensionärsorganisationerna kommer skicka uppgifter om antal medlemmar
till kommunledningskontoret som underlag till översyn av antal platser per
pensionärsorganisation i rådet.
Paragrafen översänds till arbetsgruppen för översyn av den politiska
organisationen inför mandatperioden 2019–2022.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19/2017

Information från pensionärsorganisationerna om svar på
förslag till detaljplan för del av Assberg 1:30, Ängahagen etapp 1,
Skene
Sture Johansson informerar om att PRO inte kommer skicka in någon
skrivelse med svar på förslaget.
Inga andra synpunkter framförs från de andra pensionärsorganisationerna.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20/2017

Rapport från politikerutfrågningen den 26 april 2017
Den 26 april arrangerades politikerutfrågning i Assbergssalen, Kunskapens
hus. Fokus på utfrågningen var äldrefrågor och moderator för kvällen Cecilia
Karlsson från Borås tidning.
Eva Svedberg framför att det var tråkigt att det kom så lite folk. SPF hade
talat om utfrågningen inom föreningen, skickat ut mail och informerat på
möten men väldigt få kom. Eva framför även en liten besvikelse till politikerna
över att det saknas framtidsvisioner.
Behöver ta lärdom om hur vi i fortsättningen ska anordna denna typ av tillställningar. Ingeborg Andersson Turesson och Kjell Hugosson lyfter synpunkt
om hur vi kan lockar fler genom annonser. 2014 års annons vid utfrågningen
hade rubriken ”prata äldrefrågor”.
Kjell Hugosson framför även behov av bättre struktur vid utfrågningarna.
Några frågor skulle politiken återkomma med svar på, det var bland annat
fråga om att sambo inte får vara med vid biståndsbedömning, buss till Kinna
vårdcentral och fler turer till Rydal.
Tryggve Larsson framför att det var svårt att få en dialog vid utfrågningen.
En sak som imponerade var att politikerna stod under hela utfrågningen.
Eva Svedberg lyfter att en sak som diskuterades mycket var trygghetsboenden och att få ett svar på hur det definieras. Ulla-Maj tar med sig frågan.
Ulf Dahlberg framför att kommunen har ansvar för tjänsterna. Det är bra att
bjuda in kommunstyrelsen i frågan om trygghetsboenden för att
uppmärksamma frågan.
Eva Svedberg framför att det är bra att vid denna typ av tillställning placera
annonsen tydligt på kommunens sidor.
Sture Johansson framför att det var en bra utfrågning. Annonsen på kommunens sidor i Markbladet kunde varit större, kanske placerad på annan sida. Till
nästa gång behöver rådet se över strukturen för hur vi vill att utfrågningen
ska vara. En ny omgång till nästa år skulle vara värdefullt.
Ingeborg Andersson Turesson framför att det är viktigt att definiera ordet
trygghetsboende i varje kommun, det kan variera från kommun till kommun.
Gunnel Svensson framför att vi vill veta det som är angeläget för oss
pensionärer vid utfrågningen inte skapa debatt mellan politikerna själva utan
hålla fokus på utfrågningen.
Kjell Hugosson framför att det är viktigt att snarast få en definition om vad
ett trygghetsboende är i Marks kommun. Socialnämndens ordförande Per-Olof
Hermansson berättade på utfrågningen att det finns ett uppdrag till förvaltningen från politiken i frågan om trygghetsboende och definition men som
inte är prioriterat.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21/2017

Meddelanden
a)
b)
c)
d)
e)

Brukarråd Horred/Björketorp
Brukarråd Örby
Inbjudan till tillgänglighetsdagen den 16 maj
Minnesanteckningar från arbetsutskottets möte den 19 april 2017
Information från Socialstyrelsen om Fallprevention – Balansera mera,
2017 års kampanj

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22/2017

Övriga frågor
Kjell Hugosson ställer fråga under punkten äldreomsorgsnämndens presidium
informerar, om det finns broschyrer om fixartjänst att ha som affisch och dela
ut i organisationerna. Medborgarkontoret/receptionen i kommunhuset har
tyvärr inga broschyrer.
Eva Svedberg lyfter att rådet borde ha en stående punkt på dagordningen
som heter information från pensionärsorganisationerna, det införs till nästa
möte.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

