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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-11.55

Beslutande

Kommunstyrelsen

Tomas Johansson

Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
Sätila Fristående
SKPF

Ulla-Maj Persson
Elsa Eckegren
Sture Johansson
Lars Sörbom
Eva Svedberg
Gunnel Svensson
Bernth Andréasson
Kaj Frank

Ej tjänstgörande ersättare

PRO Gösta Wåkerås
SPF Ingeborg Andersson Turesson
SKPF Tryggve Larsson

Övriga

Lena Olofsson, sekreterare

Utses att justera

Sture Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 18 juni 2018

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Ordförande

Justerande

§§ 13-24
Lena Olofsson

Ulla-Maj Persson
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Tomas Johansson
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Sture Johansson
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§ 13/2018

Mötets öppnande
Ordföranden Ulla-Maj Persson hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

_________________
§ 14/2018

Val av justerare
Sture Johansson väljs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
___________________
§ 15/2018

Dagordningen
Dagordningen godkänns.

_________________
§ 16/2018

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17/2018

Information gällande IOP, idéburet offentligt partnerskap
Niklas Gustenius från KFF informerar om IOP som är ett
långsiktigt samarbete mellan kommuner och ideella
organisationer.
Tanken är att kunna hitta en aktör som har tillgång till en målgrupp som kommunen själv inte har tillgång till.
Ett exempel på detta är Malmö Stad som har
ingått ett samarbete med Malmö FF för att främja integrationsarbetet med ungdomar.
I Marks kommun hanteras och beslutas IOP av den nämnd som
äger frågan.
IOP är inget bidrag utan en samarbetsform.
En fråga ställs om vad pensionärsorganisationerna skulle kunna
bidraga med och ett exempel är frivilligverksamheten.
__________________
§ 18/2018

Information om hur hälso- och sjukvårdslagen samarbetar med socialtjänstlagen i verksamheten
Annika Arvidsson, medicinskt ansvarig sköterska, och Linda
Augustsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, informerar om
skillnaderna och likheterna på de olika lagarna där SoL är en
rättighetslag och HSL en skyldighetslag.
Båda är dock målinriktade ramlagar där kommunen har frihet att
utforma sin verksamhet inom lagens ramar.
Personal kan under en vårdinsats skifta mellan de olika lagarna.
Vidare informerar man om vilka områden man jobbar kring när
det gäller patientsäkerhet, där delegering, vårdhygienisk
standard, palliativa vården och säker läkemedelshantering
är några områden.
__________________
§ 19/2018

Kommunstyrelsens presidium informerar
Tomas Johansson informerar om att arbetet kring globala målen och
Agenda 2030 som antogs av FN 2015 har påbörjats. Syftet är att fram till
år 2030 uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling
världen över.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I den politiska organisationen finns ett förslag att byta namn på äldreomsorgsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Förslaget är godkänt i
kommunstyrelsen och kommer att gå upp för beslut i kommunfullmäktige.
Ett nytt reglemente för arvoden är framtaget och innebär bland annat att
inläsningsarvodet kommer att höjas.
Arbetet med planprogram Kinna centrum fortsätter och styrgruppen har
möte den 13 juni för att titta på förslaget med ett primärt och ett
sekundärt skolområde. Tomas Johansson har också varit i kontakt med
primärvården gällande tillgängligheten för vårdcentralen och väckt frågan
om primärvården kan vara en aktör i de nya planerna för Kinna centrum
för att öka tillgängligheten.
Vid årsskiftet trädde den nya lagen om färdigbehandlade patienter i kraft
vilket innebär att kommunen ska betala för färdigbehandlade patienter som ligger kvar på sjukhuset redan efter tre dagar,
inklusive helgdag, och inte fem arbetsdagar, som tidigare.
Ett förslag ligger nu att flytta kommunens korttidsboenden till Skene
Lasarett.
Sjukfrånvaron sjunker inom kommunens alla verksamheter och avviker
från Sjuhärad i övrigt på ett positivt sätt.
____________________
§ 20/2018

Äldreomsorgens presidium informerar
Ulla-Maj Persson informerar om att situationen på hemtjänsten när det
gäller arbetsbelastningen har minskat med 5%.
I dagsläget har kommunen 5 lediga platser på vård- och
omsorgsboenden.
Arbetet med att rekrytera semestervikarier är i full gång och liksom
tidigare år så är det svårt att få tag i vissa yrkesgrupper såsom
sjuksköterskor. I dagsläget har man två inhyrda sjuksköterskor.
Eva Svedberg tar upp frågan om varför hemtjänsten i Marks kommun är
så dyr i förhållande till andra kommuner, Ulla-Maj menar att det till viss
del kan bero på att vi är en glesbygdskommun men vill bjuda in Birgitta
Andersson och Erika Agnarsson, verksamhetschefer inom äldreomsorgen,
till nästa möte för att få svar på frågan.
Eva Svedberg tar också upp frågan om kommunen arbetar med att införa
Linköpingsmodellen, en modell där man har möjlighet att få enklare hemtjänst utan biståndsbedömning. Ulla-Maj svarar att man inte arbetar med
detta i dagsläget.
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21/2018

Information från pensionärsorganisationerna
Sture Johansson, PRO, anser att flera pensionärsföreningar har
färre aktiviteter under sommaren och tycker att det vore
önskvärt att istället öka antalet aktiviteter.
Eva Svedberg, SPF, informerar om att söndagsfikat som startats
upp på försök varannan söndag på Rönnäng har fallit väl ut och
kommer att fortsätta under hösten.
Bernth Andréasson, Sätila Fristående, informerar om föreningens
50-års jubileum, att man anordnat en båttur med ISA af Lygnern
och planerar en resa till Bohuslän under sommaren.

_______________
§ 22/2018

Anordnande av Seniordag 2018
Gunvor Alexandersson från kultur- och fritidsförvaltningen är
utsedd till samordnare av seniordagen. Gunvor kommer att kalla
Eva Svedberg och Sture Johansson till ett uppstartsmöte.
________________
§ 23/2018

Meddelanden
a) Brukarråd Örby 2018-03-22
b) Brukarråd Horred 2018-03-12
Meddelandena noteras.

_________________
§ 24/2018

Övriga frågor
Eva Svedberg lyfter återigen frågan om alla äldreboende i
kommunen har internetuppkoppling, Ulla-Maj Persson tar med sig
frågan till nästa möte.
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Utdragsbestyrkande
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Eva Svedberg informerar om att pensionärsorganisationerna
gemensamt har skrivit ett brev till primärvårdsstyrelsen gällande
önskemål om en busslinje till Kinna vårdcentral.
Tomas Johansson meddelar att Ann-Sofie Alm från Västra
Götalandsregionen har varit i kontakt med honom gällande
frågan men att Västra Götalandsregionen inte kan påverka
Västtratfik i sådana ärenden.

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

