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Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl. 14:00-15:50

Beslutande

Övriga deltagande

Erik Ekblom, socialnämnden (ordförande)
Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande)
Anders Karlsson, kommunstyrelsen
Arne Löberg, SKPF
Sirkka Taiminen, MFF
Ewa Colliander, SPF
Bengt Åkerström, PRO
Birgitta Sundbom, SKPF
Kerstin Allerth, PRO
Lars Larsson, RPG
Gun Fahlén, SPF
Hans-Bertil Fransson, SPF
Marianne Johansson, socialnämnden
Janne Jansson, kommunstyrelsen
Berit Sjögren, PRO
Morgan Robertsson, PRO
Ulla Nyberg, PRO
Barbro Wallenstein, SKPF
Lennart Andersson, SKPF
Kerttu Pyrstöjärvi, MFF
Göran Norberg, SPF
Birgitta Bergström, SPF
Michael Nordin, teknisk chef §§ 1-7
Elizabeth Lindholm Hahne, utredare § 8
Britt Johansson, vård- och omsorgschef
Helena Andersson, sekreterare
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Kommunala pensionärsrådet
§ 1 Mötet öppnas/upprop

Erik Ekblom, socialnämndens ordförande, och ny ordförande i Kommunala pensionärsrådet hälsar alla välkomna. Kort presentation görs av ledamöter och ersättare i samband med
uppropet.
§ 2 Godkännande av dagordning

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”:
-Matportionernas storlek och innehåll
-Mötesanteckningar från utökat pensionärsråd för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
§ 3 Val av protokolljusterare

Rådet väljer vice ordförande Agneta Bergérus att justera protokollet.
§ 4 Representanter till rådets arbetsutskott

Rådet väljer följande representanter till arbetsutskottet:
Ledamöter:
Erik Ekblom, socialnämnden (ordförande)
Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande)
Ewa Colliander, SPF
Arne Löberg, SKPF
Ersättare:
Kertin Allerth, PRO
Birgitta Sundbom, SKPF
Gun Fahlén, SPF
§ 5 Information om Alen

Vård och omsorgschef Britt Johansson informerar att under vecka 6 kommer inflyttning på
nästa våningsplan att ske. Det är då totalt 24 personer som flyttat in fördelat på 2 avdelningar. All personal på särskilda boendet Alen arbetar heltid.
§ 6 Seniormässan 2019 – hur blir det?

Diskussion om hur det blir med seniormässan 2019. Pensionärsorganisationerna uppger att
de kan göra mycket av jobbet men det behövs någon som tar hand om bokningar, upptryck
av program, affischer etc. Enligt Britt finns det inga resurser. Katrin Jedselius som tidigare
arbetat som verksamhetsutvecklare arbetar nu som enhetschef inom äldreomsorgen. Hennes tidigare tjänst har inte tillsatts.
Erik tar med sig frågan och återkommer med besked inom 14 dagar.
§ 7 Väghållning, sandning, snöskottning

Michael Nordin, teknisk chef för MTG-kommunerna informerar om hur det fungerar gällande väghållning, sandning och snöskottning i kommunen. Det finns en prioriteringsordJusterandes signatur
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ning när det gäller snöskottning/vinterväghållning. I första hand är det gång/cykelvägar till
centrum och till större arbetsplatser som skottas först. I andra hand är det gång/cykelvägar
till skolor och i tredje hand är det bostadsgator.
Vidare informerar Michael om hur kommunen arbetar och vilket ansvar kommunen har,
om planerade trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder under 2019.
Sand finns att hämta på Förrådsgatan om man behöver. Det är bra att ta med eget
kärl/behållare att hämta sanden i.
Om man har synpunkter på väghållning, sandning och snöskottning är man välkommen att
höra av sig på telefon 0501-75 61 00.
§ 8 Förändringar i avgiftssystemet

Utredare Elizabeth Lindholm Hahne går igenom förändringarna i avgiftssystemet. På föregående möte med Kommunala pensionärsrådet i december 2018 gick dåvarande socialchef
Lotta Hjoberg igenom den av socialnämnden föreslagna ändringen av taxekonstruktionen
gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom
vård- och omsorg och socialpsykiatri. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om taxekonstruktionen utifrån socialnämndens förslag. Det nya avgiftssystemet börjar gälla från och
med den 1 april 2019.
§ 9 Säkerhetsdagen ”Peppar peppar”, varför genomfördes den inte 2018?

Det är samma som med seniormässan, Katrin Jedselius som tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare arbetar nu som enhetschef inom äldreomsorgen. Hennes tidigare tjänst har
inte tillsatts och hon arbetade med säkerhetsdagen inom sin tjänst som verksamhetsutvecklare.
§ 10 Broddar – subventionering av kommunen?

Ordförande Erik Ekblom tar med sig frågan om broddar och återkommer.
§ 11 Minska ensamheten för äldre – hur kan samarbetet utvecklas med pensionärsorganisationerna

Kommunstyrelsen har som mål att minska ensamheten för äldre. Även pensionärsorganisationerna har haft som projekt att minska ensamheten för äldre. Arvika kommun nämns som
ett bra expempel. Frågan återkommer på nästa sammanträde.
§ 12 Ändring av sammanträdestider i april

Arbetsutskottet den 27 mars flyttas till den 1 april
KPR:s sammanträde den 11 april flyttas till den 25 april
§ 13 Kö till särskilt boende

Det är 6 personer som väntar på särskilt boende.
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§ 14 Övriga frågor

-Matportionernas storlek och innehåll
Bigitta Bergström, SPF, frågar om matportionernas storlek och innehåll som levereras inom
hemtjänsten. Hur fungerar det med tillbehör om man inte själv klarar att ordna det t.ex. på
grund av demens?
Till nästa möte ska någon från kostenheten i kommunen bjudas in för att svara på frågor
och informera om matleveranser inom hemtjänsten.
-Mötesanteckningar från utökat pensionärsråd för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Helena har fått mötesanteckningar från det utökade pensionärsrådetet för östra hälso- och
sjukvårdsnämnden. Mariestad representerades av Ewa Colliander, SPF, och Arne Löberg,
SKPF. Rådet bestämmer att Helena mailar anteckningarna till de ledamöter och ersättare
som angett sin e-postadress.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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