Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-12

Beslutande organ

Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl. 14:00-16:20

Beslutande

Övriga deltagande

Erik Ekblom, socialnämnden (ordförande)
Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande)
Anders Karlsson, kommunstyrelsen
Sebastian Clausson, socialnämnden, ej §§ 32-33 och 36-37
Arne Löberg, SKPF
Sirkka Taiminen, MFF
Bengt Åkerström, PRO
Birgitta Sundbom, SKPF
Kerstin Allerth, PRO
Lars Larsson, RPG
Gun Fahlén, SPF
Hans-Bertil Fransson, SPF
Göran Norberg, SPF
Ida Ekeroth, kommunstyrelsen, §§ 26-29
Berit Sjögren, PRO
Morgan Robertsson, PRO
Ulla Nyberg, PRO
Barbro Wallenstein, SKPF
Kertin Lind-Rosander, SPF
Birgitta Bergström, SPF
Karin Jonsson, IT-handläggare § 29
Tomas Ekström, kultur- och fritidschef § 34
Thomas Johansson, chef för sektor samhällsbyggnad § 35
Britt Johansson, vård- och omsorgschef
Helena Andersson, sekreterare

Utses att justera

Arne Löberg

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare

Sida 1

...................................................................

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

26-37

.........................................................................................................................................

Erik Ekblom
Justerande

.........................................................................................................................................

Arne Löberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-12
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Kommunala pensionärsrådet
§ 26 Mötet öppnas/upprop

Ordförande Erik Ekblom hälsar alla välkomna.
§ 27 Godkännande av dagordning

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”:
- Fixar-Anders
§ 28 Val av protokolljusterare

Rådet väljer Arne Löberg, SKPF, att justera protokollet.
§ 29 Information om Välfärdsteknologisk utrustning

Karin Jonsson, IT-handläggare inom sektor stöd och omsorg, informerar om Välfärdsteknologisk utrustning. Under hösten kommer nästan 800 brukare få utbytt teknik i hemmet,
det vill säga boende i ordinärt boende. Även två av kommunens särskilda boenden kommer
att få ny teknisk utrustning med start under hösten 2019.
Se bilaga 1.
§ 30 Öppna jämförelser/Kolada – Resultatet i hemvården och särskilt boende

Britt går igenom öppna jämförelser/Kolada och resultatet i hemvården och särskilt boende,
se bilaga 2. Verksamheterna inom socialnämnden lämnar varje år uppgifter till Socialstyrelsen som ligger till grund för uppgifterna i öppna jämförelser/Kolada.
Britt har funderat kring resultatet i Mariestads kommun. Hon tycker att resultatet i särskilt
boende är bättre i verkligheten jämfört med resultatet i enkäten t.ex. när det gäller sociala
aktiviteter.
§ 31 Uppdrag minska ensamheten för äldre

Britt informerar om att i maj träffades en grupp kring uppdraget för att minska ensamheten
för äldre. Sedan dess har en lista sammanställts med möjliga träffpunkter i Mariestad för
äldre och daglediga, se bilaga 3.
Frågan om att minska ensamhet för äldre återkommer på nästa råd igen.
§ 32 Ekonomiska läget inom sektorn

Ordförande Erik Ekblom informerar om det ekonomiska läget inom sektor stöd och omsorg. Det är ett underskott på drygt 18 miljoner som i huvudsak handlar om barn- och unga
inom individ- och familjeomsorgen samt försörjningsstödet. Erik informerar om vilka besparingsåtgärder som görs inom sektorn.
§ 33 Information från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Agneta Bergérus informerar om ett svar som hon har fått från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende en skrivelse om verksamheten på Skaraborgs sjukhus i Mariestad. Helena diarieför svaret.
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§ 34 Badhusets öppetider m.m.

Tomas Ekström, kultur- och fritidschef, informerar om kort om ombyggnationen av badhuset. Det är invigning den sista september och den 1 oktober öppnar den nya badavdelningen. Patienterna som tidigare har nyttjat rehabbassängen på sjukhuset kommer att få
nyttja den nya bassängen (undervisningsbassäng) på badhuset.
§ 35 Humleparken – diskussion om kommande förändringar

Thomas Johansson, chef för sektor samhällsbyggnad, informerar om eventuell byggnation i
Humleparken. Planen har varit på samråd och ska sedan åter på samråd för granskning.
§ 36 Kö till särskilt boende

Det är 11 stycken som väntar i kö till särskilt boende.
§ 37 Övriga frågor

Fixar-Anders
Britt informerar om att Fixar-Anders har sagt upp sig från sin tjänst. För att anställa ny
tjänst måste särskild prövning göras.
Rådet förutsätter att det finns fixartjänster i kommunen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Anslagsdatum

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2019-10-16
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Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

