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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00

Beslutande

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
Sätila Fristående
SKPF

Tomas Johansson
Lisa Dahlberg
Ulla-Maj Persson
Elsa Eckegren
Kjell Hugosson
Sture Johansson
Lars Sörbom
Eva Svedberg
Bernth Andréasson
Kaj Frank

Ej tjänstgörande ersättare

PRO Birgitta Andersson
PRO Mona Karlsson
SPF Ingeborg Andersson Turesson
SKPF Tryggve Larsson

Övriga

Lena Olofsson, sekreterare

Utses att justera

Sture Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 5 december 2018

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

§§ 36-48
Lena Olofsson

Tomas Johansson

Sture Johansson

Utdragsbestyrkande
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§ 36/2018

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

_________________
§ 37/2018

Val av justerare
Sture Johansson väljs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
___________________
§ 38/2018

Dagordningen
Dagordningen godkänns.

_________________
§ 39/2018

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

_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40/2018

Nytt reglemente för KPR, information av förste
kommunjurist Helena Blomqvist
Förste kommunjurist Helena Blomqvist informerar om förslaget
till nytt reglemente för det kommunala pensionärsrådet.
Pensionärsorganisationerna representeras i Kommunala
pensionärsrådet av fyra ledamöter från PRO (Pensionärernas riksorganisation), två ledamöter från SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund), en ledamot från SKPF och en ledamot från Sätila
eller Hyssna pensionärsföreningar. I ärendet om översyn av den
politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022 har
pensionärsorganisationerna lämnat uppgift om att PRO har 2789
medlemmar i Mark, SPF Seniorerna 400 medlemmar, SKPF 550
medlemmar, Sätila pensionärsförening 125 medlemmar och
Hyssna pensionärsförening 150 medlemmar. SKPF har således
något fler medlemmar än SPF Seniorerna och bör därmed ha två
ledamöter precis som den organisationen. Rådet utökas då till
totalt 12 ledamöter. I och med att rådet inte är ett beslutande
organ, utan rådgivande, kan det vara jämnt antal ledamöter.
Rådets ordförande och vice ordförande ska idag vara kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Inom kommunen har
det tillkommit råd och beslut har fattats om att alla ska vara
organisatoriskt knutna till kommunstyrelsen. För att få en rimlig
fördelning av arbetsuppgifterna bör inte kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande ha uppdragen som ordförande
och vice ordförande för samtliga råd. Enligt förslaget ska
kommunstyrelsen utse två ledamöter från kommunstyrelsens
arbetsutskott till ordförande och vice ordförande i rådet.
Rådet har idag ett arbetsutskott som samlas innan ordinarie möte
för att gå igenom vilka frågor som ska tas upp. Då man vill få ett
mer likartat arbetssätt i samtliga råd så är förslaget att
Kommunala pensionärsrådet inte ska ha kvar sitt arbetsutskott.
Ledamöterna i Kommunala Pensionärsrådet har rätt till utbildning
som är av vikt för uppdraget, motsvarande en halvdag per år.
Eva Svedberg anser att arbetet i rådet blir mer svårhanterligt om
man tar bort arbetsutskottet då det kan bli en lång väntan innan
man får svar på frågor som kommer upp.
Lisa Dahlberg lägger fram förslaget att rådet istället kan skicka in
sina frågor till kommunen med samma hålltid som datumet för
arbetsutskottet, och att man provar detta arbetssätt under ett år.
Lisa Dahlberg lyfter också fram att det i nytt reglementet kan
framgå att rådet själv beslutar om man ska ha ett arbetsutskott,
detta för att underlätta om rådet anser att nytt arbetssätt inte
fungerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(6)
Kommunala Pensionärsrådet
2018-11-28

Eva Svedberg understryker vikten av att ha en tvåvägs
kommunikation mellan kommunen och rådet, det är viktigt att
nämnderna och förvaltningarna skickar frågor som berör äldre i
kommunen till rådet.
Sture Johansson och Kjell Hugosson anser att Kommunala
pensionärsrådet företräder en så stor samhällsgrupp att det bör
vara kommunalråden som sitter som ordförande respektive vice
ordförande.
Birgitta Andersson lyfter frågan var ansvaret ska ligga för att ha
en översyn på utbudet av utbildningar som enligt förslag på
reglemente ska vara av vikt för uppdraget i rådet.
Ulla-Maj Persson tar med sig frågan och ska undersöka
vilket utbud det finns.
Tomas Johansson summerar rådets synpunkter på förslaget av
reglementet och meddelar att man tar med sig detta till
kommunstyrelsen.
__________________

§ 41/2018

Information från Seniordagen 2018
Eva Svedberg informerar om att Seniordagen var lyckad med ca
300 besökare där Yngve Gustafson var en mycket uppskattad föreläsare. Dock är man besviken på att Markbladet inte
rapporterade någonting från dagen.
Eva vill också lyfta fram Tommy Söderhagens och Arman
Hovanesians insatser för Seniordagen.
Arman Hovanesian har sammanställt en utvärdering av dagen där
några punkter att tänka på inför kommande Seniordagar bland
annat är att ha god framförhållning och en egen budget för att få
fler attraktiva föreläsare. Eventuellt korta ner dagen något samt
att samma personer sköter för- och efterarbeten för att få det
mer effektivt.

__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42/2018

Mötestider för Kommunala pensionärsrådet 2019
Mötestider för Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott
fastställdes till:
KPR

Lokal

27 mars

Öresten

Sista datum att
skicka in frågor till
mötet
13 mars

12 juni

Öresten

29 maj

18 september

Öresten

4 september

20 november

Öresten

6 november

___________________
§ 43/2018

Digital delaktighet bland äldre, information av tillgänglighetssamordnare Margit de Boer
Tillgänglighetsamordnare Margit de Boer informerar om det digitala
utanförskapet bland personer i åldersgruppen 66 år och uppåt och de
positiva effekter som finns med digitalt deltagande. Det kan bland annat
minska ensamhet, öka social interaktion och ge en ökad självkänsla och
egenmakt.
Kommunen vill gärna få in synpunkter från Kommunala pensionärsrådet
genom en frågeställning om digital teknik för äldre.
____________________
§ 44/2018

Kommunstyrelsens presidium informerar
Lisa Dahlberg informerar om att budgetarbetet är aktuellt just nu och
beslut om budgeten tas i Kommunfullmäktige den 17 december. Nytt för
denna budget är att man även räknar in befolkningsökningen som en
intäkt, prognosen visar på en ökning med 1200 personer de kommande
fyra åren.
En ny metod, portföljstyrning, används när det gäller förvaltningar och
nämnders samlade prioriteringar. Detta ger förbättrad kontroll av vad
som ska prioriteras och i vilken ordning.
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På grund av rådande läge med regeringsbildandet så gäller en övergångsbudget på riksplan, denna blir ganska så skral för kommunernas del då
den inte får innehålla några större politiska förslag.
Stimulansbidraget som skulle försvinna blir dock kvar då vi inte har någon
ny regering på plats.
Tomas Johansson meddelar att oppositionen lägger en egen budget med
förslag på bland annat en fritidsbank, även fortsatt satsning på
kommunikation och näringsliv.
____________________
§ 45/2018

Äldreomsorgsnämnden informerar
Ulla-Maj Persson informerar om att man har tagit in en konsult,
Talieh Ashjari, som kommer att arbeta som socialchef fram tills
ny chef är rekryterad efter Bahman Alami som har fråntagits sitt
uppdrag.
Det finns i dagsläget inga lediga platser på kommunens demensboenden, lediga platser finns däremot på äldreboenden.
Ulla-maj informerar också om att det är många utbildningar på
gång för vårdpersonalen inom kommunen.
Kjell Hugosson undrar om det går att få en uppställning på nattfastan både på äldreboenden och inom hemtjänsten. Ulla-Maj
Persson tar med sig frågan.
_________________
§ 46/2018

Information från pensionärsorganisationerna
Kjell Hugosson informerar om att regeringen har avsatt pengar
till pensionärsorganisationerna för uppsökande verksamhet för att
minska ensamhet hos äldre. Viktigt att denna information når ut
både till äldre och deras anhöriga.
Eva Svedberg meddelar att det från och med augusti i år har
tillkommit många nya medlemmar till SPF vilket är mycket
glädjande.
Bernth Andreasson informerar att man i Sätila Fristående har haft
både bok- och sångcirkel under hösten och planerar för en julfest
i december.

_______________
Justerandes sign
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§ 47/2018

Meddelanden
a) Minnesanteckningar från KPR au den 14 november 2018
Meddelandena noteras.
________________
§ 48/2018

Övriga frågor
Tryggve Larsson vill tacka alla för ett intressant arbete med rådet
under året som gått.
Tomas Johansson tackar också rådet för arbete under året.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

