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Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00.
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SPF Ingeborg Andersson Turesson
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Övriga
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§ 1/2018
Mötets öppnande
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.
_________________
§ 2/2018
Val av justerare
Eva Svedberg väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
___________________

§ 3/2018
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
_________________
§ 4/2018
Föregående mötes protokoll
Sture Johansson lyfter motsättningen i att man i föregående
protokoll § 38 informerar att det är väntetid i genomsnitt på 34
dagar till vård- och omsorgsboenden men att man i §41 informerar
att det just nu är god tillgång.
Ulf Dahlberg meddelar att man i dagsläget har ca 10 lediga platser,
man har även planer på utbyggnad av 15 vård- och omsorgsplatser.
I övrigt godkänns föregående protokoll och läggs till handlingarna.
_________________
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§ 5/2018
Kommunstyrelsens presidium informerar
Tomas Johansson informerar om den Workshop man har haft när
det gäller planerna för Kinna centrum. Det finns en utställning i
Punktenhuset där man kan se hur tankarna går kring processen.
Sture Johansson tar upp frågan om det är beslutat att det ska
finnas två idrottshallar i samband med byggnationen av den nya
Lyckeskolan.Tomas Johansson meddelar att inget beslut är
fattat men att man från skolan ser att det finns ett behov.
Lisa Dahlberg informerar att arbetet med bokslutet 2017 är i full
gång och kommer att behandlas på fullmäktige den 26 april.
Resultatet ser ut att blir ett överskott på 88 miljoner.
Tidigare har kommunen tagit den nya budgeten för nästkommande fyra års period i november, nytt för i år är att man sätter
ramarna för nästkommande år redan i juni månad och de
följande tre åren i november. Detta som ett test i år och det kan
innebära någon form av tilläggsbudget beroende på hur skatteintäkterna under året ser ut.
En fråga som diskuteras mycket i kommunen är en eventuell
avveckling av vissa skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är i dagsläget sju enheter som är helt eller delvis
berörda. Anledningen är bland annat underskott i budgeten,
lärarbrist samt utökade krav när det gäller språkundervisning i
årskurs 6.
__________________

§ 6/2018
Äldreomsorgsnämndens presidium informerar
Ulf Dahlberg informerar att bokslutet ser bra ut, man håller sin
budget för 2017.
Ett beslut är fattat att införa en patientsäkerhetsberättelse. Det är
ett dokument som upprättas årligen och beskriver vilken
kvalité man håller inom vården när det gäller bland annat
demensvård, nattfasta, vårdhygienisk standard och palliativ vård.
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Undersökningen som ligger till grund för patientsökerhetsberättelsen fylls i av både personal och brukare och ger en riktlinje för om man har tillräckligt med personal samt att man gör
rätt saker inom verksamheten.
En översyn av våra riktlinjer för färdtjänst ligger idag som ett
informationsärende. Det gäller inte själva avtalet utan under vilka
förutsättningar man ska kunna nyttja sin färdtjänst. Ulf Dahlberg
poängterar att det är viktigt att man anmäler eventuella klagomål
när det gäller färdtjänsten direkt till Västtrafik.
__________________

§ 7/2018
Information från pensionärsorganisationerna
Sture Johansson PRO, informerar att man arbetar med att utvidga
samarbetet mellan alla pensionärsföreningar. Man vill skapa
mötesplatser för äldre där aktiviteter är öppna oavsett
organisation eller ålder.
Eva Svedberg, SPF, oroas över att deltagarantalet i vattengymnastiken har minskat till hälften troligen på grunad av högre avgifter.
Eva informerade också om bokbordet som är ett nytt inslag på
månadsmötet. Alla kan ta med sig utlästa böcker och byta mot en
ny bok. Böcker som blir över skänks till Erikshjälpen.
Bernth Andréason, Sätila Fristående, berättar om arbetet inför
föreningens 50-års jubileum som ska firas med en utställning i
maj månad.
_______________

§ 8/2018
Mötestider för Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2018
Mötestider för Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott
fastställdes till:
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Lokal meddelas i kallelsen.
____________________

§ 9/2018
Anordnande av Seniordag 2018
Önskmål finns om att anordna en Seniordag under 2018 och
Tomas Johansson ska ge kommunchefen i uppdrag till kulturoch fritidsnämnden att utse en samordnare. Eva Svedberg och
Sture Johansson utses som kontaktpersoner från Kommunala
pensionärsrådet.
_______________
§ 10/2018
Linköpingsmodellen – hemtjänst utan biståndsbedömning
Eva Svedberg lyfter frågan hur kommunen ser på den så
kallade Linköpingsmodellen, en modell som innebär att man har möjlighet att få enklare hemtjänstuppgifter utan biståndsbedömning.
Ulf Dahlberg meddelar att man inte har tagit upp frågan då den fortfarande ligger som en proposition.
Äldreomsorgsnämnden ser dock positivt på detta då en dialog mellan
brukare och kommun gör att delaktigheten ökar.
________________
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§ 11/2018
Meddelanden
a) Minnesanteckningar från arbetsutskottet 6 mars 2018
Eva Svedberg tar upp frågan gällande internetuppkoppling till alla boende på äldreboenden i kommunen. Kommunstyrelsens presidium tar
med sig frågan till nästkommande möte.
Meddelandet noteras.
_________________
§ 12/2018
Övriga frågor
Sture Johansson tar upp frågan gällande lokalbokningen på KFF,
varför man inte kan boka lokalerna på Lindäng och Klockaregården
genom bokningssystemet.
Äldreomsorsnämnden beslutade den 20 mars 2017 § 26 att
upphäva socialnämndens beslut från den 20 december 1993 § 131 avseende lokalbidrag till pensionärsföreningar. Kultur- och fritidsnämnden, som hanterar övriga föreningsbidrag, har tagit över
hanteringen även för pensionärsföreningarna.
Frågan kvarstår dock varför man inte tillämpar lokaluthyrning
likvärdigt i kommunen på de olika boendena. Kommunstyrelsens presidium tar med sig frågan till nästkommande möte.
Kaj Frank lyfter fram önskemålet om att SKPF ska ingå i KPRs arbetsutskott. Tomas Johansson meddelar att man har med sig detta i arbetet med de nya reglementsförändringarna.
Ingeborg Andersson Turesson, SPF, lyfter frågan hur hälso-och sjukvårdslagen samarbetar med socialtjänstlagen i verksamheten. Ulf
Dahlberg vill bjuda in Annika Arvidsson, medicinskt ansvarig sköterska
i kommunen, för att få en genomgång om detta under nästkommande
möte.
Tryggve Larsson, SKPF, undrar hur kommunen hanterar utbildningen
av biståndsbedömarna. Lisa Dahlberg informerar att kommunen inte
ansvarar för biståndsbedömarnas utbildning som ligger på högskolenivå men däremot är ansvarig för att rekrytera personal med rätt
utbildning för tjänsterna.
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Sture Johansson, PRO, undrar om pensionärsorganisationerna kan
bidra något när det gäller IOP (Idéburet offentligt partnerskap)
Tomas Johansson svarar att man givetvis kan göra detta och lägger
även fram förslaget att bjuda in Niklas Gustenuis från kulturoch fritidsförvaltningen för information gällande IOP till nästkommande möte.
Sture Johansson, PRO, lyfter frågan vad som har hänt med den skrivelse som skickades in från pensionärsorganisationen till tio politiska
partier gällande ett trygghetsboende i Kinna hotell. Tomas Johansson
meddelar att kommunfullmäktige har tagit del av skrivelsen och att
den har beaktats inför beslutet gällande ett eventuellt köp av fastigheten.
_______________
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