Sammanträdesprotokoll

MARIESTAD

Sida 1

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Beslutande organ

Kom1nunala pensionärsrådet

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl. 14:00-15:35

Beslutande

Erik Ekblom, socialnämnden (ordförande)
Agneta Bergerus, PRO (vice ordförande)
Anders K~arlsson, kommunstyrelsen
Sebastian Clausson, socialnämnden
Arne Löberg, SK.PF
Sirkka Taiminen, MFF
Ewa Colliander, SPF
Bengt Akerströtn, PRO
Birgitta Sundbotn, SK.PF
K.erstin Allerth, PRO
Lars Larsson, RPG
Gun Fahlen, SPF
Hans-Bertil Fransson, SPF

övriga deltagande

Ida Ekeroth, kommunstyrelsen, ej§ 46-48
Berit Sjögren, PRO
Morgan Robertsson, PRO
Ulla Nyberg, PRO
Barbro Wallenstein, SI<PF
Lennart Andersson, SI<PF
I<erstin Lind-Rosander, SPF
I<.erttu Pyrstöjärvi, MFF
Göran N orberg, SPF
Hanna Lamberg, gatuchef Mariestads kommun, §42
Britt Johansson, vård- och omsorgschef
Caroline Dernestam J ans son, sekreterare

Utses att justera

Bengt Akerstöm

Justeringens plats och tid

sekreterare

Paragrafer

Ordförande

Justerande

Justerandes signatur
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§ 38 Mötet öppnas/upprop
Ordförande Erik Ekblotn hälsar alla välkomna.

§ 39 Godkännande av dagordning
Rådet godkänner dagordningen med tillägg under "Övriga frågor":
Mötesordning 2020
Cyklar utan lampor
Utse representanter till dialogtnöte 191202
Ansvarig för högtalaranläggning på instution
Parkering vid bankon~at I<nallenhuset, ingår under §5

§ 40 Val av protokolljusterare
Rådet väljer Bengt Akerströtn, PRO, att justera protokollet.

§ 41 Information om hemfixartjänst
Agneta Han-ysson-Andersson, enhetschef för kormnunens hemfixare, infortnerade om att
hemfixare Anders Skarin kommer att avsluta sin anställning i kotnmunen. Tjänsten har utannonserats och det var 80 sökande. Ersättare är Edin Hadzic sotn har inlett introduktionen
tillsalrunans med Anders.
K.ormnunens hetnfnmre ger stöd till personer 67 år och äldre, ~änsten är till för att förebygga fallolyckor i hemmet genotn att bland annat hjälpa tilltned enldare uppgifter som inte
kräver speciftk behörighet som att byta glödlatnpor och batterier, sätta upp gardiner och adventsljustakar tmn.
Hemftxaren genomför cirka 20 hembesök per vecka och försöker prioritera de mest akuta
tnen de flesta besöken är inplanerade. Utöver hemfixarbesök tnonters nyckelgömmor, installeras larm och tnan servar kommunens egna hjälpmedel satnt utför diverse fastighetsskötsel på kommunens LSS- boenden.
Rådets deltagare uttt-ycker tacksamhet över att hetnftxartjänsten kotnmer att fmnas kvar.
Anders Skarin hälsar genom Agneta Han-ysson-Andersson att den efterfrågade ställningen
till taldaonor komtner att fmnas kvar i kormnunen.

§ 42 De nya parkeringsautomaterna
Hanna Lamberg, gatuchef på Mariestads kotnmun, infonnerar om hur de nya parkeringsautotnaterna fungerar, se tnanual i ~nu.aua,,r
Hanna återkommer i frågan angående parkeringar vid bankolnat "l(nallenhuset".
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§ 43 IT- cafe
Eva Colliander infottnerade om att SPF bedriver ett tnycket uppskattat IT- cafe på Nygatan
17 i Iviariestad där medletmuar kan få hjälp tned gtundläggande kunskap i hur man hanterar
dator, Ipad, Stnartphone och att installera gratis progratn rmn. kostnad 20 kr/ gång.
Det ftnns andra pensionärsorganisationer sotn också ger IT- stöd i olika fortner.

§ 44 Budget 2020
Punkten utgår, ordförande Erik Ekblom framför att det inte fmns någon information i
dagsläget.

§ 45 Frivilligverksamhet
Sektor stöd och omsorg har fått i uppdrag av komtnunstyrelsen att titta på åtgärder för att
minska äldres ensatnhet. I uppdraget ingår att arbeta fram en volontärsverkamhet tillsammans med föreningar, pensionärsorganisationer tnfl. Det fmns inga medel avsatta till detta i
komtnunens budget.
En arbetsgtupp kommer att bildas där Britt Johansson är sammankallande, pensionärsorganisationerna mailat förslag på namn till britt.johansson@tnariestad.se
K.ommunen kan upplåta lokaler och det fmns hyresfastighetertned lokaler för frivilligverksamhet.
Agneta Bergeus informerade om en studiecirkel sotn startades upp efter årets Seniormässa.
En lista tned olika aktiviteter för äldre och daglediga delades ut och Britt önskar få till sig
otn det är uppgifter på listan som är i behov av uppdatering.

§ 46 Badhuset Mariestads sjukhus.
Det har lämnats in en motion till ksau otn att kotnmunen skulle ta över driften av rehabbassängen på Mariestads sjukhus. Anders I<.arlsson I<S (C) infonnerade o1n att det måste tas
fram förslag på hyresavtal, driftkostnader tnm innan man kan gå vidare med ärendet samt
att det fmns stora krav på det hygieniska förhållandet på gtund av att det är en högt tetnpererad bassäng, återkoppling i ärendet sker efter det att utredningen genomförts.
Anders framför också att politikerna i Mariestad utför ett stort arbete för bevarandet av
verksamheterna på Mariestads sjukhus och att man har en god dialog tned direktionen.

§ 47 Kö till särskilt boende
Idag är det 21 personer i kö till särskilt boende varav 11 har ansökt under oktober och 4 under november, 12 av de sökande vistas redan idag på korttiden.

§ 48 övriga frågor
Mötesordning 2020
I<PR au kl. 10.00 följande dagar- 200129, 200401, 200903 och 201104.
I<PR kl (13.00) 14.00 följande dagar- 200213, 200416, 200917 och 201119.
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Cyklar utan lampor
Britt J oh ansson tar frågan vidare.
Representanter till dialogmöte 191202
Rådet utser l(erstin Allerth och Göran N orberg att delta på dialogtnötet, Britt J ohans son meddelar I-Ielena Andersson, nä1nndsekteterare, att rnaila in an1nälan.
Ansvarig för högtalaranläggning på instution
Det är enhetschefen på respektive boende som ansvarar för att högtalaranläggningen ska fungera, BrittJohansson 1neddelar enhetschefen på det aktuella boendet.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2019-12-19

Bilaga 1.

Nya parkeringsautomater i Mariestads kommun
På Mariestads kommun hemsida kan du läsa mer om hur de nya parkeringsautomaterna fungerar:
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Gata--hamn/Gator-och-vagar/Parkering/Parkeringsautomater.html
På www.parkster.se kan du läsa mer om hur du parkerar med SMS eller laddar ner Parksters App.

Så här använder du parkeringsautomaten
När du använder de nya parkeringsautomaterna ska du:







Ange hur länge du avser att parkera.
Påbörja din parkering med ditt kontokort.
Godkänna hur vi använder dina uppgifter (Dataskyddsförordningen GDPR).
Mata in bilens registreringsnummer
Om du vill ha kvitto till din e-postadress, mata in e-postadressen.

Betalning:
I parkeringsautomaterna kan du betala med de vanliga konto-, kredit- och bensinkorten, samt med
Samsung Pay och Apple Pay. Myntbetalning är inte möjlig. Naturligtvis kan du också betala parkeringen
med mobila betalningsalternativ såsom Parkster, då är du inte beroende av automaten.
Du har två val vid betalning:
1. Håll ditt kort mot blippläsaren på parkeringsautomaten. Parkeringsavgiften dras från ditt konto.
Med blippkort kan du betala en parkeringsavgift upp till 200 kronor utan att det krävs en PIN-kod.
Även Samsung Pay och Apple Pay hålls mot blippläsaren.
2. För in kortet i kortläsaren och betala på traditionellt sätt med PIN-kod.
Påbörja och avsluta:
Du påbörjar parkeringen enligt anvisningarna i automatens display. Du anger själv din sluttid. Väljer du en
längre sluttid, om till exempel mötet skulle råka dra ut på tiden, kan du alltid avbryta den pågående
parkeringstiden vid ankomst till parkeringen och bara betala för den faktiska parkeringstiden.
Du avslutar parkeringen med samma kort som du påbörjade din parkering med. Om du inte vill avsluta din
parkering avslutas den automatiskt då din valda sluttid uppnås som du angav när du påbörjade din
parkering.
Kvitto:
Du har två möjligheter: Vid parkeringsautomaten kan du ange din e-postadress och få ett kvitto skickat till
dig.
Du kan också via en länk längst ner på sidan skriva ut dina kvitton. Där kan du se din parkeringshistorik
hos Mariestads kommun.
Registreringsskyltar:
De nya parkeringsautomaterna accepterar personliga registreringsskyltar och utländska
registreringsnummer. Anvisningar på automaten finns på svenska, engelska och tyska.
Spara dina uppgifter:
Parkeringsautomaterna har en ”Kom ihåg mig” funktion. Du kan vid vilken av våra automater som helst
bara trycka på OK-knappen om det förinmatade registreringsnumret eller e-postadressen är korrekt. Du
slipper också GDPR-frågan eftersom den redan är accepterad.

Tips som finns på parkeringsautomaterna:

