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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.45-12.40

Beslutande

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
Hyssna Fristående
SKPF
SKPF

Tomas Johansson
Ulla-Maj Persson
Göran Weiler
Kjell Hugosson
Sture Johansson
Lars Sörbom
Eva Svedberg
Ann-Marie Eriksson
Håkan Bergqvist
Kaj Frank
Tryggve Larsson

Ej tjänstgörande ersättare

PRO Tord Gink
PRO Mona Karlsson
PRO Börje Carlberg
PRO Mary Österström
SPF Ingeborg Andersson Turesson
Sätila Fristående Gunnel Larsson
SKPF Susanne Vaerum
SKPF Marie-Louise Ring

Övriga

Lars Jönsson TF planchef § 5-6
Lena Olofsson, sekreterare

Utses att justera

Eva Svedberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 april 2019

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

§§ 1-16
Lena Olofsson

Tomas Johansson

Eva Svedberg

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Mötets öppnande

§1

Val av justerare

§2

Dagordningen

§3

Föregående mötes protokoll

§4

Riktlinjer för parkeringsbehov, information av Lars Jönsson
tillförordnad planchef.

§5

Lägesrapport Kinna Hotell

§6

Badutredning tempererade bad i Marks kommun

§7

Information från SPF gällande Närtrafiken

§8

Färdtjänsten inom kommunen – hur fungerar den?

§9

Hemtjänsten – hur många olika personer besöker vårdtagarna
per vecka

§ 10

Wifi på kommunens boenden

§ 11

Brukarråd -bör finnas på alla boenden

§ 12

Kommunstyrelsens presidium informerar

§ 13

Äldreomsorgens presidium informerar

§ 14

Information från pensionärsorganisationerna

§ 15

Övriga frågor

§ 16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Före mötets öppnande avtackades de ledamöter från kommunala
pensionärsrådet som avslutat sitt uppdrag i och med ny mandatperiod av kommunalråd Tomas Johansson.

§ 1/2019

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

_________________
§ 2/2019

Val av justerare
Eva Svedberg väljs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
___________________
§ 3/2019

Dagordningen
Dagordningen godkänns.

_________________
§ 4/2019

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

_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5/2019

Riktlinjer för parkeringsbehov, information av Lars
Jönsson, tillförordnad planchef
Det huvudsakliga syftet med parkeringsnormen
är att ge ett underlag för beräkning av behovet av
parkeringsplatser i samband med exploatering och på så
vis förenkla handläggningen i plan- och bygglovsärenden.
Vidare ska kostnaden för parkering i samband med
nybyggnation ligga på den som bygger.
Rådet har fått underlaget för parkeringsnormen utskickad i
samband med kallelsen och vill ha ytterligare tid för att
kunna lämna ett yttrande i frågan och ska lämna in sitt
yttrande till kommunledningskontoret för vidarebefordran
till Lars Jönsson.
Ingeborg Andersson Turesson tar upp parkeringsfrågan på
befintliga äldreboenden utanför zon 1 där det i dagsläget
ofta är dåligt med parkeringsmöjligheter. Lars Jönsson tar
med sig frågan till sina kollegor.
__________________
§ 6/2019

Lägesrapport Kinna Hotell
Lars Jönsson meddelar att planen att skapa ett
seniorboende för fastigheten Kinna Hotell i dagsläget är ute
på samråd med bland annat Trafikverket. Det är nuvarande
ägaren som har ansökt om ombyggnationen och det gäller
lägenheter på 35-55 kvm.
Kjell Hugosson undrar om det finns någon plan på en
samlingssal i fastigheten, något som är brist på i Kinna
idag.
Lars Jönsson kan i dagsläget inte svara på om detta ingår i
planen.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(8)
Kommunala Pensionärsrådet
2019-03-27
§ 7/2019

Badutredningen tempererade bad i Marks kommun
Tomas Johansson informerar om att ärendet gällande tempererade
bad i Marks kommun ska upp till beslut i kommunstyrelsen och att
man från kommunstyrelsens sida vill få in synpunkter på vilka
funktioner rådet vill att man satsar på.
Kjell Hugosson påpekar bristen av handduschar på Kaskad och att
det vore önskvärt att utöka detta vid en ombyggnation. Kaj Frank
tar upp vikten av den sociala delen, badhuset ska var en mötesplats där alla kan träffas.
Yttrandet från rådet blir att man inte ska försämrar dagens
funktioner och att ytterligare en rehab bassäng vore önskvärt samt
att det bristande underhållet har lett till att kommande renovering
blir så omfattande.
___________________
§ 8/2019

Information från SPF gällande närtrafiken
Eva Svedberg uppmanar pensionärsorganisationerna att gå in på
Västtrafiks hemsida och ta till sig informationen om närtrafiken, en
möjlighet som många inte känner till. Närtrafiken är kollektivtrafik
för kommuninvånare som vill åka mellan landsbygd och tätort där
det inte går en busslinje. Seniorkortet gäller även på närtrafiken,
du kan resa inom den kommunzon som seniorkortet är giltigt i.
Mary Österström meddelar att man har använt sig av närtrafiken i
Sätila och att detta har fungerat bra.
Kjell Hugosson lyfter vikten av att denna information går ut till
allmänheten, till exempel genom kommunens sidor i Markbladet.
____________________
§ 9/2019

Färdtjänsten inom Marks kommun - hur fungerar den?
Färdtjänsthandläggare Anngärd Maisto har sammanställt ett
informationsblad med fakta om hur man dels beställer sina
färdtjänstresor men även vart man kan vända sig om man har
synpunkter eller klagomål. Informationsbladet delas ut på rådets
möte.
Mary Österström tar upp att färdtjänsten inte fungera särskilt bra,
det gäller språksvårigheter vid beställningar av resor,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att chaufförerna i regel har dålig lokalkännedom vilket gör att
bilarna inte kommer i tid.
Göran Weiler påpekar det faktum att det idag inte finns något
lokalt taxibolag kvar i kommunen och att den tidigare lokalkännedomen dessvärre nog inte kommer att komma tillbaka.
Tomas Johansson meddelar att kommunstyrelsen tittar på frågan
med färdtjänsten då det är ett ganska stort missnöje kring detta.
Enligt Tomas Johansson så har man möjlighet att säga upp avtalet
med Västtrafik om man anser att det inte fungerar, dock är Västtrafik enligt statistiken inte sämre än någon annan leverantör.
Eva Svedberg påpekar att det inte finns någon taxiverksamhet
efter klockan 18.00 i Marks kommun och att detta gynnar
verksamheten för svarttaxi.
____________________
§ 10/2019

Hemtjänsten – hur många olika personer besöker
vårdtagarna per vecka?
Ulla-Maj Persson informerar om att det idag är 18 olika
personer från hemtjänsten som besöker en vårdtagare
under en period på 14 dagar. Detta är en förbättring från
tidigare 23 personer som beror på att man har gått över till
fasta scheman för personalen.
Sture Johansson påpekar vikten av att minska antalet
personer från hemtjänsten som besöker vårdtagarna, detta
för att ge möjlighet för vårdtagarna att lära känna de
personer som kommer.
Ulla-Maj meddelar att man givetvis alltid strävar efter
förbättring.
Samtidigt har säkerheten blivit bättre då man har bytt till
digitala lås hos 95% av vårdtagarna, vilket gör att hemtjänsten snabbare kan komma fram vid ett larm då man
inte behöver lägga tid på att hämta nycklar.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11/2019

Wifi på kommunens boenden
Kjell Hugosson lyfter frågan hur det ser ut med Wifi på
kommunens boenden och Ulla-Maj svarar att det i
dagsläget inte finns Wifi på alla boenden och att ansvaret
för detta ligger hos Marks Bostad.
Göran Weiler meddelar att tillgången styrs av hur
förutsättningarna för kapaciteten av fiber in i fastigheten
ser ut. Rådet vill dock understryka vikten av att kommunen
fortsättningsvis skall arbeta för att alla boenden i
kommunen ska ha tillgång till Wifi.
________________
§ 12/2019

Brukarråd – bör finnas på alla boenden
Sture Johansson lyfter frågan att brukarråd i dagsläget inte
finns på alla boenden. Ulla-Maj meddelar att äldreomsorgsnämnden tidigare har tagit upp detta med
verksamhetscheferna men tar med sig frågan igen.
______________
§ 13/2019

Kommunstyrelsen informerar
Tomas Johansson informerar om beslutet att inte flytta
Kinnaborgs korttidsboende till Skene Lasarett. Flytten
skulle ha blivit kostsam samt genererat i färre vårdplatser.
Man understryker dock att man kommer att ha fortsatta
dialoger med SÄS om framtiden för Skene Lasarett.
Eva Svedberg påpekar att de pengar som man sparar in
borde läggas på att renovera befintliga lokaler på Kinnaborg.
______________
§ 14/2019
Äldreomsorgens presidium informerar
Ulla-Maj Persson informerar om att verksamheten i kommunen har fina
betyg när det gäller bemötandet – 93% är nöjda på kommunens boenden
och 82% är nöjda med bemötandet inom hemtjänsten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Man har arbetat med att göra uppfräschningar både i inom- och
utomhusmiljön på flera boenden.
Den aktuella handläggningstiden när man söker plats på ett boende
ligger idag på 35 dagar.
Kommunen har klarat att av ta emot alla som är berörda av den ändrade
utskrivningstiden från lasarettet från 5 dagar till 3 dagar.
Ulla-Maj informerar också om svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor
inför sommaren, förra året fick man hyra in personal och detta blir
givetvis kostsamt.
_______________
§ 15/2019
Pensionärsorganisationerna informerar
SPF undrar varför ledamöter i rådet inte varit inbjudna till kommunens
utbildningar för förtroendevalda. Tomas Johansson meddelar att utbildningarna
riktar sig till dem som har uppdrag i nämnder och styrelser och att rådet ska erbjudas
annan utbildning.
SPF meddelar också att det är fortsatta problem med lokalen som hyrs på
Lindäng, hörslingan finns på plats men de mikrofoner som behövs är inlåsta i ett skåp
och personalen har ingen nyckel till skåpet. Man anser att om man hyr en lokal så ska
lokalen fungera.
Hyssna och Sätila Fristående har nya styrelser som jobbar på och sätter sig in i
uppgifterna.
________________
§ 16/2019
Övriga frågor
Sture Johansson anser att man bör vara ute i god tid när det gäller planering för en
Seniormässa 2019. Vilken budget finns och vid vilken tid på året ska mässan ligga?
Tryggve Larsson vill att man inför nästa möte tar upp frågan gällande
föreningsbidragen och hur detta har slagit ut.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

