SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)
Kommunala Pensionärsrådet
2019-06-12

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00

Beslutande

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

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

Ej tjänstgörande ersättare

PRO Tord Gink
PRO Börje Carlberg
PRO Mary Österström
SPF Ingeborg Andersson Turesson
Sätila Fristående Gunnel Larsson
SKPF Susanne Vaerum

Övriga

Niklas Gusténius, enhetschef Kultur/Fritid, § 5
Lena Olofsson, sekreterare
Viveca Anjou Holm, sekreterare

Utses att justera

Sture Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 25 juni 2019

Underskrifter

§§ 1-15

Sekreterare
Viveca Anjou Holm
Ordförande
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Sture Johansson
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Före mötets öppnande avtackades Lena Olofsson för sin tid som
sekretera då hon avslutar sin tjänst på Marks kommun. Kommunalråd Tomas Johansson välkomnade även ny sekreterare för
kommunala pensionärsrådet, Viveca Anjou Holm.

§ 1/2019

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

_________________

§ 2/2019

Val av justerare
Sture Johansson 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

Badutredningen, Niklas Gusténius, enhetschef Kultur/Fritid
Niklas informerade om att det finns ett beslut från KSAU att KFF
ska samla in synpunkter. Synpunkter lämnas på 6 optioner, föreningarna ges möjligheter att besvara enkäten som skall lämnas
till KFF.

__________________
§ 6/2019

Närtrafiken
Gunnel Larsson meddelade att Närtrafiken i kommunen inte fungerar bra. Trafiken går sällan, tiderna är få samt ingen trafik under helger.
Ingeborg Andersson Turesson, meddelade att vissa indragna turer kan bero på att stämplingen av månadskort kan vara missvisande för statistiken.
Enligt Gunnel Larsson är det kommunen som tecknar avtal med
Västtrafik gällande utbudet av Närtrafiken. I jämförelse med
Svenljunga kommun som har ett mer generöst avtal. Tomas Johansson är osäker om kommunen tecknat detta avtal och vill ta
med sig frågan och återkomma vid kommande möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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__________________
§ 7/2019

IVPA- Lägesrapport
Tomas Johansson informerar om att ett beslut är fattat att en utbildningsinsats ska göras i Svansjö, Torestorp i hjärt- och lungräddning. Hjärtstartare ska registreras och eventuellt utökas i antal. Kommunen och SÄRF
bistår med personal för utbildningsinsatserna.
Göran Weiler undrar hur det gått med förslaget med Single responder?
Tomas Johansson uppger att regionen meddelat att det blev stopp på
detta förslag då de saknar budget. SÄRF åkte tidigare på alla prio 1 larm
men åker numera endast på IVPA uppdrag som är hjärtstopp eller på ambulanspersonalens begäran.
Kjell Hugosson undrar varför kommunen inte kan gå tillbaka till ett fungerande tillvägagångssätt. Tomas Johansson meddelade att SÄS ej gör den
beställningen p g a lagstiftning.
Tomas Johansson hoppas att det blir en viss förbättring med utbildningsinsatserna i Svansjö, för ökad trygghet. Den enskilde personen ska inte se
gränssnitt mellan landsting och kommun.

___________________
§ 8/2019

Kameraövervakning inom vården
Ulla-Maj Persson informerar om att det i dagsläget finns fem kameror inköpta som främst ska minska besöken på nätterna. I dagsläget finns ett
litet motstånd mot kameror, alla som har tillsyn under natten blir erbjudna en kamera. Kjell Hugosson påpekar att det är viktigt med samtycke. Syftet är att personalen inte ska göra lika många besök.
Blir man inte väckt under natten så kommer man ner i djupsömn – utvärdering från t ex Varbergs kommun visar att fallolyckor minskat vid användandet av kameror.
Kjell Hugosson undrar om personalen utbildas inom detta, enl. Ulla-Maj
Persson lär sig enheterna allt eftersom .

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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____________________
§ 9/2019

Teknikskifte trygghetslarm
Ulla-Maj Persson berättar att inga analoga larm finns kvar i kommunen.
Digitala trygghetslarm är infört sedan 2018.
Mary Österström undrar vad som händer om personalen inte svarar på ett
larm. Enligt Ulla-Maj Persson går det vidare till ett företag i Malmö som i
sin tur kontaktar personalen.

___________________
§ 10/2019

Arbetsgrupp färdtjänsten
Tomas Johansson informerar att en förfrågan har inkommit från Kommunala Funktionshinderrådet om en gemensam arbetsgrupp. Det beslutades
att rådet inkommer med tre namn från de olika organisationerna.
_________________
§ 11/2019

Minoritetspolitiska arbete i kommunen
Rådet har inget att tillägga ang. utskickade riktlinjer.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12/2019

Kommunstyrelsens presidium informerar
Man arbetar med budgeten i de olika nämnderna och man kan se
att vissa verksamheter har svårt att hålla sin budget. Ska man
dra ner i verksamheten eller höja skatten. Man tittar över ett nytt
skatteutjämningssystem, men då Marks kommun är en snittkommun så skulle det inte påverka kommunen nämnvärt.
Eva Svedberg påpekar att vikten att se över rekryteringsprocessen speciellt vid chefsrektyrering. Vi ska inte behöva betala för
chefer som inte håller måttet.
Tryggve Larsson, betonar vikten av karriärmöjligheter, viktigt
med utbildning för att öka chanserna att behålla kompetent personal. Tomas Johansson inflikar att det är viktigt att främja intern
rekrytering.
Sjukfrånvaron har minskat de sista åren – man har arbetat mer
aktivt med långtidssjukskrivna.
Ingeborg Andersson Turesson påpekar att det är stor omsättning
på enhetschefer inom omsorgen.
Tomas Johansson meddelar att man ska säga upp avtalet med
Västtrafik för ny omförhandling. I dagsläget vet man inte om det
blir Västtrafik och i så fall vilken omfattning. Avtalet löper ut om
ett år.
Eva Svedberg tycker att man ska upphandla färdtjänst, sjukresor
och skolskjuts gemensamt och inte var för sig.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13/2019
Äldreomsorgens presidium informerar
Ulla-Maj Persson informerar om att verksamheten i kommunen
ligger under budget, stimulansbidraget har tagits bort, mellan 7-8
miljoner. Fler invånare i kommunen som är svårt sjuka vårdas
hemma, detta kostar mycket pengar. Vissa har över 100 timmar i
månaden i hemtjänst, fler patienter med lungmaskiner behandlas
i hemmet, detta kräver mer personal samt att det innebär ett
stort personalansvar. Mycket av det som äldreomsorgen står för
är lagstadgat och man kan inte dra ner inom dessa områden.
Vårdtid för utskrivning är tre dagar, från tidigare fem dagar, vilket resulterar i en merkostnad för kommunen. Det finns dock en
problematik med SÄS då de händer att patienter har meddelats
som utskrivna men som sedan inte kommer hem vilket resulterar
i att kommunen förbereder personal i onödan.
Tomas Johansson visade statistik för utskrivningar från Närvårdssamverkan.
Ulla-Maj Persson meddelar att nämnden är enig när det gäller arbetet med att försöka hitta lösningar för att kunna minska budgetunderskottet.
Ingeborg Andersson Turesson tycker att sekretessen har gått
över styr – vid besök på äldreboenden har man inte fått läsa
namnen på de boendes dörrar osv. Ingeborg påpekar även att
flera enhetschefer har slutat. Ulla-Maj Persson tar upp frågan hos
enhetshefer.
Göran Weiler undrar om byggnationen av Lyckskolan kan påverka
äldreomsorgen budgetmässigt? Tomas Johansson informerar att
skola- och äldreomsorg bör jämställas. Grunduppdraget ska klaras av.
Ulla-Maj Persson berättar att en enig nämnd tagit fram riktlinjer.
Viktigt att uppmärksamma personalen, bli mer flexibla, rotera på
olika avdelningar, fasta scheman och en bättre arbetsmiljö.
Mary Österström undrar om det fortfarande finns nycklar inom
hemtjänsten? Ulla-Maj Persson informerar om att endast ”tags”
ändvänds vilket fungerar mycket bra, personalen kan vara på
plats snabbare.
Gunnel Svensson undrar om det finns planer för ett nytt boende i
Sätila, påpekar att många äldre och dementa bor hemma.

_______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14/2019
Pensionärsorganisationerna informerar
SPF – Eva Svedberg
Oro inför framtiden när det gäller äldreomsorgen. Enligt SCB så
ökar gruppen av äldre personer mycket inom 10 år. Även oro för
möjligheten att rekrytera personal som kommer att behövas.
Ulla-Maj Persson meddelar att man vill ha utbyggnad intill befintliga äldreboenden. Vädjan – ska det sparas i äldreomsorgen så
ska man spara i toppen och inte i botten.
PRO - Kjell Hugosson
Bostadstilläggen- ca 470 pensionärer i Mark är berättigade till
detta tillägg. Kunskapen om detta är dålig och många missar
detta tillägg. På Socialnämnden finns personliga ombud som ska
kunna hjälpa till med detta – finns idag inga resurser. Förslag på
att ett projekt skapas gällande detta - något för kommunstyrelsen? Man ska se tillägget som en del av pensionen och inte ett bidrag. Tomas Johansson lägger fram förslaget att konsumentvägledaren kan vara behjälplig. Tomas tar med sig frågan till KS.

________________
§ 16/2019
Övriga frågor

1. Tryggve Larsson meddelar att konsekvenserna har blivit
kännbara sedan föreningsbidragen lämnades över till KFF.
I Borås Stad har man 60 kr/medlem i bidrag för pensionärsorganisationerna. I Marks kommun har man enligt
Tryggve Larsson aktivitetsbidrag.
2. Tomas Johansson informerar om att det finns regler för
föreningsbidrag så detta ligger inte på förvaltningen utan
är en politisk fråga. Man är medveten om att det har slagit
olika beroende på aktivitet. Alla pensionärsorganisationer
upplever inte att det har blivit sämre, försämringen gäller
främst de mindre organisationerna som SKPF som har
medlemmar spridda över kommunen.
Göran Weiler menar att föreningar som är knutna till en
ort, där har förändringen varit positiv.
SPF – har medlemmar i hela kommunen men de kan inte
se samma problematik.
Kjell Hugosson tycker att SKPF ska skicka en skrivelse till
politikerna med förslaget att man inte behöver ha samma
system för alla föreningar.
Tomas Johansson tycker att alla föreningar gemensamt
skriver hur förändringen har påverkat föreningarna och
lämna in till KFF.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Ingeborg Andersson Turesson – tipsar om dokumentären
”Porträtt av ensamheten”.
Viktig fråga, hur möter vi ensamheten i kommunen bland
de äldre? Ensamhet kan leda till sjukdom.
4. Gunnel Svensson efterfrågar busstidtabeller vid hållplatser
och på bussar. Vem ansvarar att det finns tillgängligt? Viveca Anjou Holm kontaktar Västtrafik ang. frågan.

_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

