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§ 25/2018

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

_________________
§ 26/2018

Val av justerare
Eva Svedberg väljs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
___________________
§ 27/2018

Dagordningen
Dagordningen godkänns.

_________________
§ 28/2018

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

_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29/2018

Information gällande kostnad för hemtjänsten inom
kommunen.
Erika Agnarsson, verksamhetschef inom äldreomsorgen,
informerar om orsakerna till att kostnaden för hemtjänst inom
Marks kommun är dyrare än rikssnittet enligt Socialstyrelsens
redovisning. Det beror bland annat på att vi är en landsbygdskommun med långa resor till brukarna men statistiken är också
något missvisande då man inom kommunen har rapporterat in
för mycket kostnader. I Socialstyrelsens redovisning ingår även
kostnader av hemtjänst för yngre brukare vilket ger en felaktig
bild.
Enligt en nyligen genomförd brukarenkät är man i Marks kommun
mycket nöjd med sin hemtjänst, i landsbygdsorterna har man
siffror på upp till 100% nöjda brukare och i tätorterna upp till
97% nöjda brukare.
På frågan om varför Marks kommun faller i rankning när det
gäller våra äldreboenden meddelar Erika att detta bland annat
beror på att man inom kommunen inte erbjuder två rätter/dag
och att det inte finns internetuppkoppling på alla boenden. När
det gäller internetuppkoppling så pågår diskussioner med Marks
Bostad.
Erika påpekar också vikten av goda relationer med anhöriga till
brukarna och att man inom kommunen kan bli bättre på att
informera anhöriga om aktiviteter för de boende.
Eva Svedberg frågar hur kommunen har klarat av att ta emot
patienter som skrivs ut från SÄS inom tre dagar enligt den nya
lagstiftningen. Då lagstiftningen är så pass ny får man återkomma längre fram med en utvärdering.
Ingeborg Andersson Turesson vill påminna om vikten av att titta
på återinskrivningar då detta är mycket kostsamt, att patienterna
verkligen är färdigbehandlade vid utskrivning. Erika meddelar att
man följer upp återinskrivningar.

__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(6)
Kommunala Pensionärsrådet
2018-10-03
§ 30/2018

Seniordagen 2018
Eva Svedberg och Sture Johansson informerar om att planeringen
av seniordagen den 17 november går framåt. Yngve Gustafsson,
professor i geriatrik, är klar som föreläsare och kommunens
konsumentvägledare Arman Hovanesian arbetar med att få
representanter från pensionsmyndigheten att delta under dagen.
Eva meddelar att man gärna tar emot fler förslag på aktiviteter.
__________________

§ 31/2018

Kommunstyrelsens presidium informerar
Tomas Johansson informerar om att Socialstyrelsens riktade statsbidrag
för ökad bemanning inom äldreomsorgen försvinner 2019. Bidraget
kommer istället att ingå i de så kallade välfärdsmiljarderna och det tar
man i beaktande vid budgetberedningen.
Det slutliga förslaget för hur nya Kinna centrum ska se ut har ännu inte
kommit från ansvarig förvaltning.
Det är i dagsläget full bemanning på kommunledningskontoret, tre nya
chefer tillträdde den 1 oktober. Lars Landrö ny kanslichef, Matilda
Johansson ny säkerhetschef och Maya Hultgren-Saksi ny kommunikationoch näringslivschef.
När det gäller seniorkorten för kollektivtrafiken så har Marks kommun ett
lägre nyttjande, detta beror till stor del på Nättrafiken samt att man på
flera håll har ett sämre utbud av turer.
____________________
§ 32/2018

Äldreomsorgens presidium informerar
Ulla Maj Persson informerar om att ett förslag har lagts fram på att höja
lunchpriset för besökande på de boenden som har lunchservering för
allmänheten till 60 kronor.
Elektroniska lås kommer att införas inom hemtjänsten och därmed
kommer nyckelhantering och Mobipen att försvinna.
Ingeborg Andersson Turesson frågar hur låset fungerar vid strömavbrott
och Ulla Maj tar med sig frågan.
____________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33/2018

Information från pensionärsorganisationerna
Kjell Hugosson uppmanar alla pensionärsorganisationer
att sprida information gällande bostadstillägget för
pensionärer som idag är ett tillägg till den allmänna pensionen
men som man själv måste ansöka om.

_______________
§ 34/2018

Meddelanden
a) Minnesanteckningar från KPR au den 3 oktober 2018
Meddelandena noteras.
________________
§ 35/2018

Övriga frågor
Eva Svedberg informerar om att man har fått svar på pensionärsorganisationernas gemensamma skrivelse till Västtrafik gällande
önskemål om utökad tillgänglighet av kollektivtrafiken till Kinna
vårdcentral. Tidigare gick Linje 54 som en slinga KinnaVårdcentralen-Kammarberg-Kinna, servicelinjen avvecklades i
augusti 2013 då man i snitt per helår hade 1,5 resor per tur.
Västtrafik har efter bedömning inte sett att förutsättningarna
förändrats från tidigare beslut och hänvisar till att kommunen har
möjlighet att genom tillköp från Västtrafik kunna höja
servicenivån om kommunen anser att behov finns.
Peter Kern lyfter problematiken med avsaknad av diskmaskin och
porslin i lokalen på Lindäng i Skene.
Lisa Dahlberg vill påminna om att alla kan nominera en kandidat
till mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet som
kommunen delar ut den 18 december.

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

