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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00

Beslutande

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF

Ej tjänstgörande ersättare

Sätila Fristående
SKPF

Peter Landgren
Ulla-Maj Persson
Elsa Eckergren
Kjell Hugosson
Sture Johansson
Lars Sörbom
Eva Svedberg
Ann-Marie Eriksson tjänstgör
för Gunnel Svensson
Bernth Andréason
Kaj Frank

PRO
SPF
SKPF

Mona Karlsson
Ingeborg Andersson Turesson
Tryggve Larsson

Tjänstemän

Malin Stomberg, sekreterare
Erika Agnarsson, verksamhetschef
äldreomsorgen socialförvaltningen, § 9
Ingela Eklund, enhetschef
socialförvaltningen, § 9

Utses att justera

Eva Svedberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
den 2 mars 2017, klockan 14.00.

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

§§

1-11

Malin Stomberg

Peter Landgren

Eva Svedberg

Utdragsbestyrkande
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§ 1/2017

Mötets öppnande
Peter Landgren, ordförande hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

________________

§ 2/2017

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

________________
§ 3/2017

Dagordningen
Dagordningen godkänns.

________________
§ 4/2017

Föregående protokoll
Eva Svedberg lyfter att § 33 vid sammanträde den 29 november 2016,
behöver förtydligas. I Västra Götaland är har alla över 75 år en fri läkemedelsgenomgång oavsett antal läkemedel.
Föregående protokoll godkänns i övrigt och läggs till handlingarna.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5/2017

Kommunstyrelsens presidium informerar
Peter Landgren kommuntyrelsens vice ordförande ger kommunala
pensionärsrådet en information om att kommunstyrelsens arbetsutskott
har fått en dragning om arbetet med skisser för utveckling av Kinna inklusive
bostäder på Kinnaström men även idéer och förslag om användning för
området.
Den 28 februari 2017 kommer Boverket till Marks kommun. Boverket
kommer till kommunen för att besöka och göra en film om hur Marks
kommun strategiskt arbetar med att ta fram fler bostäder och även ta hand
om befintliga. Filmen ska ingå i Boverkets handbok om kommuners bostadsförsörjning.
Översiktsplanen för Marks kommun kommer snart till kommunstyrelsens
arbetsutskott för behandling. Planen har varit på utställning och är nu på
gång upp till politiken för godkännande och antagande i kommunfullmäktige.
Rekrytering av ny kommunchef pågår och det kommer inom kort hållas
intervjuer med intressenter för tjänsten.
________________
§ 6/2017

Äldreomsorgsnämndens presidium informerar
Ulla-Maj Persson ordförande i äldreomsorgsnämnden ger kommunala
pensionärsrådet information om att förvaltningen nu har en ambulerande
enhetschef. Förvaltningen arbetar aktivt med sjukskrivningar. Det finns plan
för boenden och de som har sökt plats till boende har fått plats, men vi vet
även att bohovet av boenden blir större framöver.
Den 22 februari 2017 ska äldreomsorgen träffa Västtrafik och prata färdtjänst. Presidiet i äldreomsorgsnämnden har även löpande dialoger med
Marks Bostad där det bland annat diskuteras utnyttjade av lokaler. Rådet
gör ett medskick om att parkeringar vid Klockaregården i Sätila är få och fylls
upp av hemtjänstens bilar. Förvaltningen tittar på hur digitala hjälpmedel kan
användas så som trygghetskameror. Det var en artikel i Borås tidning den 20
februari 2017 som berättar om hur Borås Stad har testat trygghetskameror
som möjliggör för hemtjänstpersonal att titta till den äldre under natten utan
att behöva gå in i bostaden.
Vid arbetsutskottet den 8 februari 2017 ställde Sture Johansson en fråga om
bemanning inom äldreomsorgen. Det är PROs riksförbund som ställt frågor
om de miljarder som tillskjutits för personalförstärkning, riksförbundet vill få
svar på hur bemanningen har ökat. Ulla-Maj meddelar att hon tar med sig frågan och återkommer med svar.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 7/2017

Sammanträdestider för 2017
Den 29 november 2016, § 33, bestämde kommunala pensionärsrådet att till
sammanträdet den 21 februari 2017 ge ett förslag på sammanträdestider för
resterande året.
Sammanträdestider för 2017
KPR AU, svansjörummet
Onsdag den 19 april
Onsdag den 13 september
Onsdag den 15 november

KPR, örestensrummet
Onsdag den 3 maj
Onsdag den 27 september
Onsdag den 29 november

Sammanträdestiden är klockan 10.00–12.00.
Kommunala pensionärsrådet godkänner och fastställer ovan
sammanträdestider för 2017.
________________
§ 8/2017

Information om politikerutfrågning efter halva mandattiden
Vid kommunala pensionärsrådet den 26 september 2016, § 20, överlämnade
rådet till presidiet att bestämma datum och format för utfrågningen.
Presidiet har tagit fram förslag på datum för utfrågningen.
Förslaget är onsdag den 26 april, cirka klockan 18.00.
Rådet framför att det är bra att ha en moderator vid utfrågningen, så som
förra gången. Rådet bestämmer att dag för utfrågningen blir den 26 april
2017.
Information med tid och plats kommer senare.
________________
§ 9/2017

Information om Previas utredning - handläggarenheten
Verksamhetschef för äldreomsorgen Erika Agnarsson och enhetschef för handläggarenheten socialförvaltningens äldreomsorg Ingela Eklund ger kommunala
pensionärsrådet en information om den utreding som Previa har gjort om
psykosocial arbetsmiljökartläggning på handläggarenheten. Efter utredningen
har enheten bland annat arbetat tillsammans med previa och enheten har
utvärderat arbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Personalgruppen på handläggarenheten är snart fulltalig och förvaltningen
satsar på att anställa högskoleutbildad personal och genomföra internutbildningar som handlar om handläggningsprocess och myndighetsutövning.
Förvaltningen har interna föreläsningar och på enheten finns mentorer som
tar hand om nyanställnda.
Rådet diskuterar avgifter och får information om att maxtaxan för 2017 är
2013 kronor och minimibeloppen för 2017 är följande: ensamstående 65 år
och äldre 5057 kronor, ensamstående yngre än 65 år 5563 kronor, gifta/
sammanboende 65 år och äldre 4273 kronor och gifta/sammanboende yngre
än 65 år 4700 kronor.
Rådet tackar för informationen.

________________
§ 10/2017

Meddelanden
a)
b)
c)

Brukarråd Almäng
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Minnesanteckningar från arbetsutskottets möte den 8 februari 2017

________________
§ 11/2017

Övriga frågor
Rådet lyfter att det är bra att få en information om rådets reglemente då
många är nya i rådet, punkten tas med till nästa sammanträde.
Tryggve Larsson lyfter att SKPF efterfrågar representation i arbetsutskottet.
Det är kommunala pensionärsrådets reglemente som reglerar formen för
arbetsutskottet. Inför varje ny mandatperiod görs en översyn. Punkten tas
upp i samband med information om rådets reglemente vid nästa sammanträde.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

