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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tomas Johansson
Peter Landgren
Ulla-Maj Persson
Elsa Eckergren
Gösta Wåkerås tjänstgör för
Kjell Hugosson
Sture Johansson
Mona Karlsson tjänstgör för Lars Sörbom
Eva Svedberg
Gunnel Svensson
Bernth Andréasson
Kaj Frank § 23 - 29

Ej tjänstgörande ersättare
Äldreomsorgsnämnden Ulf Dahlberg
SPF
Ann-Marie Eriksson
SKPF
Tryggve Larsson tjänstgör § 30 - 34
Hyssna Fristående
Astrid Berg

Tjänstemän

Mats Lilienberg, kommunchef § 23 - 27
Kerstin Guth, planeringsledare
Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare § 28
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare § 32
Max Schmidt, registrator

Utses att justera

Eva Svedberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 5 oktober
2017
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Underskrifter Sekreterare

23–34

Max Schmidt
Ordförande
Tomas Johansson
Justerande
Eva Svedberg

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(12)
Kommunala Pensionärsrådet
2017-09-27

Innehållsförteckning
Mötets öppnande

§ 23

Val av justerare

§ 24

Dagordningen

§ 25

Föregående protokoll

§ 26

Presentation av ny kommunchef

§ 27

Information om möjligheten att ansöka om bidrag för
folkhälsoinsatser

§ 28

Kommunstyrelsens presidium informerar

§ 29

Äldreomsorgsnämndens presidium informerar

§ 30

Information från pensionärsorganisationerna

§ 31

Information från arbetsgruppen för översyn av den politiska
organisationen inför mandatperioden 2019-2022

§ 32

Meddelanden

§ 33

Övriga frågor

§ 34

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(12)
Kommunala Pensionärsrådet
2017-09-27

§ 23/2017

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

________________

§ 24/2017

Val av justerare
Eva Svedberg väljs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

________________
§ 25/2017

Dagordningen
Eva Svedberg, SPF, anmäler övrig fråga om hanteringen av de boendes
pengar på kommunens äldreboenden.
Sture Johansson, PRO, anmäler övrig fråga om socialförvaltningens verksamhet vid ”Kryddan”, samt om pensionärsföreningarnas utnyttjande av lokaler
på Lindäng, Skene och Klockaregården, Hyssna.
Dagordningen godkänns i övrigt.

________________
§ 26/2017

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
________________
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§ 27/2017

Presentation av ny kommunchef
Mats Lilienberg, kommunchef sedan den 10 augusti 2017, presenterar sig för
kommunala pensionärsrådet. Han kommer senast från en tjänst som IT-chef
vid länsstyrelserna, och har innan dess bland annat arbetat på Västtrafik.
Mats bor i Öjersjö och det tar honom 45 minuter att ta sig till jobbet.
Mats berättar att det har varit lätt att få en inblick i kommunens olika verksamheter, och uppmanar kommunala pensionärsrådet att kalla honom till rådets sammanträden om det är någon fråga där han kan bidra.
Med anledning av Mats tidigare arbete på Västtrafik ställer Gunnel Svensson,
SPF, en fråga om Västtrafiks biljettsystem. Hon upplever systemet som
krångligt, och undrar hur tankarna gick när systemet köptes in.
Mats berättar att utformningen grundas i ett politiskt beslut. Västra Götalandsregionen gav Västtrafik i uppgift att ta fram ett system som skulle
minska skillnaderna och göra priserna resenärerna betalar för resor mer rättvisa. Målet var ett system där priset bestäms av resans längd, och där det exempelvis inte är är dyrare att resa kollektivt i Tranemo än det är i Göteborg.
I praktiken har det dock visat sig att systemet, där resenärer måste registrera
sitt västtrafikkort både vid på- och avstigning, blev allt för krångligt. Nästa
biljettsystem kommer att bygga på mobiltelefoner snarare än kort.
Ordförande Tomas Johansson tackar för presentationen, och tillägger att han
är glad att Marks kommun kan attrahera kompetenta medarbetare som bor
utanför kommunen, vilket visar att Marks kommun är en del av en större arbetsmarknad.
________________
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§ 28/2017

Information om möjligheten att ansöka om bidrag för
folkhälsoinsatser
Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare, informerar om kommunens utlysning av
bidrag för folkhälsoinsatser. Bidraget kan sökas av föreningar, och maxbeloppet som kan sökas är 10 000 kronor. Sista ansökningsdag i nuvarande ansökningsomgång är den 28 februari.
Ordförande Tomas Johansson ställer en fråga om urvalskriterierna – vad ingår
i begreppet folkhälsoinsatser?
Lina svarar att begreppet ska tolkas brett – folkhälsa innefattar bland annat
fysisk aktivitet och social gemenskap. Om insatserna är hälsobefrämjande och
långsiktiga så är det troligt att ansökan beviljas.
________________
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§ 29/2017

Kommunstyrelsens presidium informerar
Ordförande Tomas Johansson informerar om kommunstyrelsens arbete. Just
nu ägnas mycket tid åt budgetarbete. Kommunen har en stor inflyttning, men
tyvärr ökar inte skatteintäkterna i samma takt som behoven. En stor del av
de nyinflyttade är barnfamiljer, vilket ökar trycket på kommunens skolor.
Den kommande budgeten kommer inte att innebära några större verksamhetsförändringar. Kommunen står dock inför ett systemskifte vad gäller investeringar inom några år – för att finansiera de nödvändiga investeringarna
kommer kommunen troligtvis att behöva låna pengar, vilket inte har skett
tidigare.
Vice ordförande Peter Landgren informerar om att kommunens bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan är antagna. Den stora inflyttningen medför ett ökat behov av bostäder, och personalen på Bygg- och miljökontoret
har utökats för att processen med markanvisningar, bygglov med mera ska
gå snabbare.
Gunnel Svensson, SPF, frågar om planerna för bostadsbyggande i Horred. Peter Landgren berättar att den arkeologiska undersökningen av området nu är
klar, och att processen rullar på.
Bernth Andréasson, Sätila Fristående, frågar om kommunen planerar att
bygga fler äldreboenden. Tomas Johansson svarar att frågan diskuteras, och
kommer att bli allt viktigare i framtiden. Kommunen måste planera för att
möta den ökade efterfrågan både på äldreboenden och lägenhetsboende för
de som vill sälja sin villa.
Tomas Johansson informerar vidare om den näringslivsfrukost som anordnats
tidigare under dagen. På frukosten presenterades resultatet av den senaste
näringslivsrankingen. Marks kommun har planat ut i rankingen, och ligger nu
på plats 225 av 290.
Kommunen har även haft ett dialogmöte med Västtrafik. Det kommer förhoppningsvis bli tätare busstrafik i Rydal framöver.
Eva Svedberg, SPF, frågar om Västtrafik planerar en busslinje till Kinna vårdcentral. Tomas svarar att Västtrafik är medvetna om kommunens önskemål
om detta, men att de inte gav något besked i frågan.
________________
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§ 30/2017

Äldreomsorgsnämndens presidium informerar
Ulla-Maj Persson, äldreomsorgsnämnden, informerar om nämndens arbete.
Under sommaren har det funnits gott om korttidsplatser i kommunens äldreomsorg. Bemanningen har fungerat bra. Nämnden har fattat beslut om att utöka antalet platser i äldreomsorgen. Man har även diskuterat frågan om att
bygga nya äldreboenden men inga beslut har fattats. Om nya boenden byggs
så kommer de att placeras nära befintliga äldreboenden.
Äldreomsorgsnämndens budget är i balans. För närvarande är samtliga tjänster som biståndshandläggare bemannade. Detta medför att det är kort tid
mellan ansökan och beslut om till exempel plats på boende. Marks kommun
har klarat av att få ”hem” patienter från sjukhus inom avtalad tid.
Ulf Dahlberg informerar om att nämnden träffat presidiet vid Södra Älvsborgs
sjukhus (SÄS). Ett beslut har fattats om att stänga en avdelning vid Skene lasarett, eftersom operationerna numera inte kräver att patienterna ligger inne
över natten. Kommunen har fått frågan om man vill hyra de tomma lokalerna.
Kommunen anser att det i första hand bör vara SÄS som använder lokalerna,
men att kommunen även har ett lokalbehov och att det kan vara intressant
att hyra lokalerna om ett mervärde erbjuds. Förhandlingar pågår som väntas
vara klara till sommaren.
Tomas Johansson informerar även om att företrädare från kommunen i
veckan träffat patientnämnden. Under perioden från 2016 till dagens datum
har två ärenden rörande Marks kommun rapporterats till patientnämnden. Tomas uppmanar mötesdeltagarna att informera sina föreningsmedlemmar om
möjligheten att kontakta patientnämnden.
________________
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§ 31/2017

Information från pensionärsorganisationerna
Organisationernas representanter informerar om verksamheten.
Sture Johansson, PRO, informerar om att föreningen haft aktiviteter hela
sommaren.
Bernth Andréasson, Sätila Fristående, informerar om att Sätila och Hyssna
Fristående tillsammans har cirka 250 medlemmar. Under sommaren har Sätila
Fristående bland annat anordnat modevisning, studiecirklar och en resa till
Dalsland.
Eva Svedberg, SPF, informerar om att bland föreningens medlemsaktiviteter
finns bridge- och bouleträffar. Föreningen anordnar även föreläsningar och
finns, tillsammans med PRO, representerad i Kinna vårdcentrals patientråd.
Astrid Berg, Hyssna Fristående, informerar om att föreningen håller
trivseldans varannan tisdag.
Gösta Wåkerås, PRO, berättar att föreningen bland annat ordnar promenader
samt kaffe varje torsdag i föreningens nyrenoverade kaffestuga. Föreningen
har dock svårt att hitta lämpliga lokaler i Rydal.
Tryggve Larsson, SKPF, informerar om att föreningen bland annat anordnar
månadsmöten och resor.
________________
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§ 32/2017

Information från arbetsgruppen för översyn av den politiska
organisationen inför mandatperioden 2019-2022
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby informerar om arbetsgruppens arbete,
med särskilt fokus på översynen av de kommunala rådens reglementen. Kommunala pensionärsrådet har tidigare skickat in en skrivelse till arbetsgruppen i
ämnet, och får gärna återkomma om det finns fler synpunkter. Just nu diskuteras frågan om rådens reglementen i kommunfullmäktiges partigrupper.
Tryggve Larsson, SKPF, lyfter frågan fördelningen av platser i det kommunala
pensionärsrådet, samt att SKPF inte finns representerade i rådets arbetsutskott.
Ordförande Tomas Johansson svarar att arbetsgruppen har noterat synpunkterna.
________________
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§ 33/2017

Meddelanden
a) Brukarråd Kullabyn
b) Brukarråd Ekås
c) Minnesanteckningar från arbetsutskottet den 13
september 2017
Meddelandena noteras.
________________
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§ 34/2017

Övriga frågor
a) Fråga om ledarledda vattengymnastikpass för föreningar på Kaskad
Ordförande Tomas Johansson informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen inte kommer att kunna erbjuda detta. En tänkbar lösning skulle
kunna vara att finansiera verksamheten via föreningsbidrag.
Sture Johansson, PRO, informerar om att detta är en viktig folkhälsofråga
för pensionärsorganisationernas medlemmar, och att de vill att verksamheten fortsätter.
b) Fråga om IVPA (I väntan på ambulans)
Ordförande Tomas Johansson informerar om att IVPA regleras genom ett
avtal mellan Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). Avtalet har utarbetats av Västra Götalandsregionen. Regionens anordnare av ambulanssjukvård kan enligt avtalet välja
vilken nivå av service de vill erbjuda.
Södra Älvsborgs Sjukhus, som ansvarar för ambulanssjukvården i kommunen, har valt att tillhandahålla avtalets grundnivå.
c) Information om nya regler för föreningsbidrag 2018
Ordförande Tomas Johansson informerar om att ett informationsmöte om
reglerna kommer att hållas den 3 oktober, och han uppmanar mötesdeltagarna att anmäla sig till mötet.
Sture Johansson, PRO, tycker att reglerna borde ha remitterats till kommunala pensionärsrådet innan de antogs. Ordförande Tomas Johansson
håller med om att det är viktigt att remittera frågor till de kommunala
råden, och han kommer att påminna kommunens förvaltningar om detta.
Enligt det kommunala pensionärsrådets reglemente ska kommunens
nämnder och styrelser informera rådet om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet
för kommunens pensionärer.
d) Fråga om verksamheten i motionssalen på Olof Markusgården
Sture Johansson, PRO, berättar att verksamheten kommer att nyinvigas
den 2 oktober. Deltagarna kommer själva att ansvara för verksamheten.
Han menar även att redskapsgymnastik borde erbjudas på samtliga större
orter i kommunen.
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e) Fråga om fortsatt anordnande av Seniordagen
Ordförande Tomas Johansson informerar om att Seniordagen anordnades
på initiativ av det kommunala pensionärsrådet, och har de senaste åren
bekostats av folkhälsomedel. I nuvarande budget finns inga medel
budgeterade för evenemanget.
Pensionärsorganisationernas representanter uttrycker sin starka önskan
om att evenemanget anordnas även fortsättningsvis.
Eva Svedberg, SPF, föreslår att pensionärsrådet skulle kunna ansöka om
evenemangsbidrag för att anordna Seniordagen. Det behövs dock fortfarande någon från kommunen som kan hålla i planeringen av evenemanget.
Ordförande Tomas Johansson föreslår att frågan diskuteras mer ingående
på pensionärsrådets nästa sammanträde.
f) Fråga om hanteringen av de boendes pengar på kommunens
äldreboenden
Eva Svedberg, SPF, undrar om det finns enhetliga regler för hur de boendes pengar hanteras på kommunens äldreboenden. Hon har fått information om att pengarna hanteras på olika sätt vid olika äldreboenden.
Ulla-Maj Persson, äldreomsorgsnämnden, kommer att undersöka frågan
och återkomma med svar vid rådets nästa sammanträde.
g) Fråga om socialförvaltningens verksamhet vid ”Kryddan”
Sture Johansson, PRO, frågar om planerna för socialförvaltningens verksamhet vid ”Kryddan”.
Ulla-Maj Persson, äldreomsorgsnämnden, kommer att undersöka frågan
och återkomma med svar vid rådets nästa sammanträde.
h) Fråga om pensionärsföreningarnas utnyttjande av lokaler på Lindäng,
Skene och Klockaregården, Hyssna
Diskussion kring pensionärsföreningarnas utnyttjande av lokaler på Lindäng, Skene och Klockaregården, Hyssna.
________________
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