SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)
Kommunala Pensionärsrådet
2019-10-01

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 – 15.20

Beslutande

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SKPF
SKPF

Ej tjänstgörande ersättare PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF
SKPF
Hyssna Fristående

Övriga
Tjänstemän

Lisa Dahlberg
Tomas Johansson
Ulla-Maj Persson
Martin Arnell
Göran Weiler
Kjell Hugosson
Sture Johansson
Lars Sörbom
Eva Svedberg
Gunnel Svensson
Kaj Frank
Tryggve Larsson

Tord Gink
Börje Carlberg
Mona Karlsson
Mary Österström
Ingeborg Andersson Turesson
Ann-Marie Eriksson
Marie-Louise Ring
Astrid Berg
Marie Andersson, kommunarkivarie
Lars Landrö, kanslichef
Viveca Anjou Holm, sekreterare

Utses att justera

Eva Svedberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 10 oktober

Underskrifter

§§ 1-17

Sekreterare
Viveca Anjou Holm
Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Eva Svedberg

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(9)
Kommunala Pensionärsrådet
2019-10-01

Innehållsförteckning
Mötets öppnande

§1

Val av justerare

§2

Dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll

§4

Föreningsarkivet

§5

Chefsbyten på äldreboenden – man efterfrågar kontinuitet på
chefsnivåerna, i dagsläget är det stor personalomsättning

§6

Information gällande närtrafiken

§7

Internremiss Åtgärdsvalsstudie väg 156

§8

Representanter till arbetsgruppen för färdtjänsten

§9

Uppmärksamma äldres behov av användandet av moderna
hjälpmedel, (kurser i digital teknik)

§ 10

Årets seniordag

§ 11

Lyckeskolan, utrymme för föreningars behov för möte och
servering

§ 12

Tidtabeller vid hållplatser

§ 13

Kommunstyrelsens presidium informerar

§ 14

Äldreomsorgens presidium informerar

§ 15

Information från pensionärsorganisationerna

§ 16

Övriga frågor

§ 17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 1/2019

Mötets öppnande
Ordföranden Lisa Dahlberg 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 mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna .

_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5/2019

Föreningsarkivet
Marie Andersson, kommunarkivarie och Lars Landrö, kanslichef
presenterade sig. Marie berättade om förändringen från de att
Föreningsarkivet övergick från en fristående del till verksamheten
i kommunarkivet, enl. beslut av kommunstyrelsen 2016. Enligt
Sture Johansson skulle verksamheten fungera som tidigare, vilket
den inte har gjort. Det skulle bl a hållas årliga möten med föreningarna. Marie berättade att material som kommer in till kommunen från föreningarna loggas och inregistreras.
Kjell Hugosson poängterade vikten av arkivering för bl a framtida
forskning.
Marie informerade att det går bra att boka forskarrum samt
lämna material för arkivering i kommunens reception.
Sture Johansson menar att det är viktigt att upplysa om funktionen.
Lars Landrö informerar att material som ska till kommunarkivet
måste prioriteras enl. lag.

__________________
§ 6/2019

Chefsbyten på äldreboenden – man efterfrågar kontinuitet på chefsnivåerna, i dagsläget är det stor personalomsättning
Vi beslutade att bjuda in verksamhetschefen för äldreomsorgen
till nästa möte för att få en redovisning av hur många chefer respektive personal som slutat och om det finns någon analys om
varför personer slutar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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__________________
§ 7/2019

Information gällande Närtrafiken
Tomas Johansson informerar om att kommunen inte köper några extratjänster, viktigt att sprida information om rutiner, informationsblad från
Västtrafik delades ut. Åsa Hagnestål från Marks kommuns är kontaktperson gentemot Västtrafik.
Kjell Hugosson efterfrågade annons i Markbladet.
___________________
§ 8/2019

Internremiss Åtgärdsvalsstudie väg 156
Ordförande informerar om att Trafikverket har skickat ut en Åtgärdsvalsstudie för väg 156 till berörda kommuner. Där det planeras för flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 156. Projektet består av att bygga
om en 1+1-väg till 2+1-väg och cykelbanor på vissa sträckor. Målet är att
trafiken ska bli säkrare och skapa en 0-vision.
Alla råd och nämnder är välkomna att lämna förslag till KS på viktiga åtgärder. Rådet enades om att den tunga trafiken bör ledas ut från Skene
centrum, det är extra viktigt eftersom det är skolor på varsin sida av
vägen och många barn och vuxna rör sig i området. Arbete med 1+1-väg
till 2+1-väg för att skapa en säkrare trafik är också mycket viktigt.
Under mötet framfördes synpunkter att kommunen bör bidra ekonomiskt.
Ordförande meddelade att åtgärdsvalsstudien kan mailas ut till rådets
medlemmar efter önskemål. Meddela sekreteraren er mailadress vid mötets slut.
____________________
§ 9/2019

Representanter till arbetsgruppen för färdtjänsten
En gemensam arbetsgrupp för färdtjänsten har skapats med representanter från både funktionshinderrådet och pensionärsrådet. Gruppen ska vara
en referensgrupp när kommunen utreder hur färdtjänsten bör organiseras
i framtiden.
Representanter från rådet är Eva Svedberg och Mary Österström.
Ordförande hoppas att de kommer fram till ett bra samarbete och nytt arbetssätt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___________________
§ 10/2019

Uppmärksamma äldres behov av användandet av moderna
hjälpmedel
Sture Johansson efterlyser digitala kurser för pensionärer. Viveca informerar om Frivilligverksamhetens höstprogram i samarbete med kommunen
och Studieförbundet, Vuxenskolan där det bl a finns IT-Kafé i Skene.
Medlemmar i rådet lämnar förslag på att man kan bjuda in ungdomar till
biblioteket för utbyte av IT-kunskaper. Ordförande uppmuntrar rådet att
prata med personalen på biblioteket. Ulla-Maj föreslår att det kan vara en
bra syssla för feriearbetande ungdomar under sommaren.
Det beslutades att sekreteraren skickar ut Frivillighetsprogrammet till rådet samt uppmuntrades till aktiva besök på biblioteket det finns även möjlighet att starta egna studiecirklar.
_________________
§ 11/2019

Årets seniordag
Det beslutades att till nästa möte ha utsedda representanter för en seniordag under våren 2020.
________________
§ 12/2019

Lyckeskolan, utrymme för föreningars behov för möte och
servering
Ordförande informerade om att utrymmen för uthyrning i ”nya” Lyckeskolan kommer att vara tillgängliga under Lokalbokningen. Om möjlighet till
kaffekokning och servering finns i dagsläget inget detaljerat svar.
________________
§ 13/2019

Tidtabeller vid hållplatser
Viveca har varit i kontakt med Västtrafik. Det finns inga riktlinjer för tidtabeller vid varje hållplats, dock ska den aktuella hållplatsen ha en fungerade tidtabell enl. Gunnel Svensson. Ordförande informerade om att det
finns tidtabeller även i receptionen i kommunhuset att tillgå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14/2019

Kommunstyrelsens presidium informerar
Kommunstyrelsen är eniga i frågan kring arbetet med väg 156
blir en mötesseparerad 2+1 väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för att förbättra säkerheten på och omkring
väg 156 och för att korta restiden mellan Mark och Göteborg.
Ordförande informerade att budgetarbetet är inne slutfasen. Mark
majoriteten kommer att presentera ett gemensamt budgetförslag
för KSAU den 9 oktober. Kommunstyrelsen sammanträder 30 okt.
och KF väntas anta budget den 21 november.
Stora investeringar planeras. KF sätter upp målen för verksamheten. Många mål prioriteras av satta lagar och regler. Nämnderna har möjlighet att sätta upp egna mål.
Budgetpropositionen lämnas från Riksdagen.
Skatteintäkterna minskar p g a fler personer går i pension än arbetar.
Ordförande berättade att man är i slutfasen när det gäller rekrytering av en ny förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering av en ny chef på KFF är också under pågående.
Tomas Johansson meddelade att Mats Lilienberg arbetar med en
ny vision för Marks kommun, flera i rådet pekade på vikten att
arbeta mer aktivt med en vision.
Aktivt arbete på regionnivå med RUS 2030, (RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete).
Ordförande informerade om att förändringen av psykiatrin på
Skene sjukhus inte bör genomföras. KS presidium har skrivit
brev till säs styrelse och södra hälso- och sjukvårdsnämnden om
detta.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15/2019

Äldreomsorgens presidium informerar
Presentation av Martin Arnell, vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.
Ulla-Maj Persson informerar om att bemanningen av personal har
varit bra under sommaren man har rekryterat sjuksköterskestudenter. Hemtjänsten har ökat med 7% och vårdtiderna med 5%.
Flera ur rådet undrar hur personalgrupperna är bemannade inom
äldreomsorgen. Martin Arnell berättade om de projekt som pågår
mellan äldreomsorgsnämnden, socialförvaltningen och Marks
gymnasium, Vård och omsorgsprogrammet. Vilket innebär att
man aktivt tar emot nyutexaminerade sjuksköterskor. Även kontakter med SFI där man med hjälp av språkombud uppmuntrar
vårdbiträden och undersköterskor att söka vidare till sjuksköterskeutbildning.
Man arbetar aktivt med arbetsmiljö, tänker bl a på användandet
av plasthandskar.
Alla chefstjänster är i dagsläget tillsatta. Vid alla nya tjänster erbjuds man att arbeta 100% även den personal som ej har heltidstjänster erbjuds.
Kommunen har tagit över all personal från Birgittas Hemtjänst.
Ingeborg Andersson Turesson undrar om Vårdtiden för patienter
på sjukhusen har blivit bättre? Ulla-Maj informerar om att tiden
är numera 5 dagar.
Tryggve Larsson poängterar vikten av det etiska värdet. Ulla-Maj
informerar om allas lika värde och att man inom äldreomsorgen
arbetar aktivt med detta.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16/2019

Pensionärsorganisationerna informerar
SKPF – Tryggve Larsson
SKPF för fram att de fortfarande tycker att det är dåligt att bidraget till pensionärsföreningar sänktes så mkt för några år sedan.
PRO - Kjell Hugosson
PRO har en informationskampanj i höst/vinter som heter ”Aldrig
ensam” som handlar om äldres ensamhet.
PRO arbetar med frågor kring att få pensionärer söker bostadstilllägg. Fler har rätt till det än vad som söker, detta skulle förbättra
många pensionärers ekonomi.

SPF – Eva Svedberg
SPF arbetar med frågor kring att få pensionärer söker bostadstilllägg. Fler har rätt till det än vad som söker, detta skulle förbättra
många pensionärers ekonomi.
SPF arbetar också med ensamhet bland äldre.
________________
§ 17/2019

Övriga frågor
1. Eva Svedberg frågar kring ett enskilt ärende och om handläggningen skett enligt riktlinjerna när läkarintyg begärdes
för att person skulle få färdtjänst. Svaret är att i riktlinjerna står att kommunen kan kräva läkarintyg.
_________________

Kommande möte:
Ordförande efterfrågar om KPR har tankar om vad man vill ta upp på kommande möte
Planer på byggnation av vård- och omsorgsboenden
Brukarråden i Kinna och Skene
Om kommunen kan tänka sig att återigen ge ut broddar till pensionärer? Det var fyra år sedan
sist.
Om MBAB har planerat att sänka temperaturen i sina bostäder?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

