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Beslutande

Kommunstyrelsesalen kl 13.30-16.00

Ewa Arvidsson (8), ordförande
Christer Törnell (KD)
Alice Halfvordsson, SPF

. Anne-Charlotte Payne Skoogb,'SPF
Sven-Ove.Bill.Pllf)
Bibbi Moberg Aregarn, PRO

Plats och tid

Lillemor Edström, SPF 13.30-14.50 .. '
Inger Gustavsson, SPF
Lillemor Dahlgren, PRO .
Jan-Erik Samuelsson, Förvahningschef Vård och omsorg
Annica Waldebro, sekreterare

Justeringens
platsoch tid
Under-
Skrifter Sekreterare 22-29

Ordförande

Justerande

I

Nänind

I

. Anslag/beyis Protokollet ar justerat, Justerib.gen~ tillkannagivits genom anslag

KmilIInm~tyrelsen Organ Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2016-12-15

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

I.

Datum för .
anSlagS ~edtagand~ .

Und~ft
i . . .

. . '. ..................................................................
Annica Waldebro

Utdragsbestyrkande
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§22

Mötets öppnande

Ordförande Ewa Arvidsson hälsar välkommen och förklararmötet öppnat. Till dagens möte har
fOrvaltningschef, inom vård och omsorg. Jan-Erik Samuelssoninbjudits.

§23

Val av justerare

Anne-Charlotte Payne Skoogh utses att justera dagens protokoll.

§24

Föregående protokoU

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter genomgång.

§25

Information från kommunen

• Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson informerar om de politiska inriktningsmålen för vård
och omsorg. Äldreomsorgen bar gått från att ha bedrivits i sjukhusmiljö, ror att sedan tidigt
9O-tal då Ädelreformen genomfördes, till stor del bedrivas idet egna boendet.
För att klara vår välfärd behöver man inom vård och omsorg tänka nytt och stort och använda
sig av den teknologi som finns tillgänglig, samtidigt som man hela tiden måste se utifrån
människans väl och ve och integritet. .
Orsakerna till att använda tekniken inom vården är många. Bland annat kommer inte
personalresurserna att räcka till det ökande vårdbehovet, men även ekonomi, integritet,
trygghet, självbestämmande och delaktighet spelar roll.
Åmåls kommun -ligger långt fråm vad det gället"att nyttja tekniken. Som exempel kan nämnas
digitala larm, hotellås på demensboenden. nyckelfria lås och läkemedelsskåp. Life care mobil
inom hemtjänsten, robotarm och appar som pedagogiskt stöd. Framåt ser Jan-Erik
Samuelsson att även hemsjukvården använderLife.care mobil för ökad patientsäkerhet, men
ävenannan teknik, kan bli aktuell som till exe01pe~.Jjärrtillsynvia kamera, robotar och
sensorer. Oftast är det brukarna själva som är mest positiva till den nya tekniken. Man måste
våga bölja ~rata om den nya tekniken och plårieraf6r8ttbölja testa. '

• Ordförande Ewa Arvidsson informerar om, att det medborgarförslag angående seniorkort på
lokalbussen Åmålsrundan som länmats av både Sven-Ove Bill och UllaKrokström, har varit
uppe till behandling i Tillväxtutskottet. Enhetschef för Tillväxtenheten, Carl-Gustav
Bergenholtz, har varit ikontakt med Västtrafik och arbetar med frågan. I

• Med anledning av den artikel som varit i lokaltidningen om Åmåls kommuns höga
representationskostnader informerar ordförande om att dessa siffror inte stämmer,' Av den
totala summan 4 400 000 uppgår representationskostnaderna till 863 000 och av den summan
har 318 000 använts till extern representation och 545 000 till intern representation som t ex
julluncb för anställda, introduktionsdag ror nyanställda och firande av personal som uppnått

UtdragsbestyrKande
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25 års anställning. Övrigkostnad.som uppgavs i tidningen avser. utbildningar av olika slag
som kurser, konferenser, teamutbildningar och måldagar.

§26

Frågor från pensionärsorganisationerna

• Trygghets/seniorboende. Ordtorande informerar om att det arbetas med frågan. En av
kommunens tjänstemän har bland annat arbetat med ett bostadsrorsörjningsprogram där
bostadsstatistik är angiven. Ett avsnitt iutredningen gäller just seniorboenden då kommunen
har en hög andel äldre.

• Belysning. Organisationerna påtalar undermålig belysning på den parkeringsplats som avser
BalderlFo\ktandvårdlArbetsförmedlinglIllern. Ordförande tar med sig frågan.

§27

Mötestider 2017

Följande mötes datum fastställs för 2017:

9 mars KF-salen
15 juni KS-salen
21 september KS-salen
14 december KS-salen

Mötestider är 13.00 för gruppmöte, 13.30 for möte
Förslag på aktiviteter under 2017 är att inbjuda Returen och renhållningen.

§28

Övriga frågor

• Trygg hemgång. Frågan angående trygg hemgång ställs med anledning av
mellanvårdsplatserna som finns att tillgå iSäffle. Jan-Erik Samuelsson säger att kommunen
inte har så mycket information om detta, men att det gäller den SOm är för frisk för
sjukhusvård men för sjuk ror hemgång. Är man inte utskrivningsklar så är det VG-regionens
ansvar och inte kommunens. I de fall där det inte föreligger ett sjukvårdsbehov utan endast en
svikt så har kommunen korttiden på Ekbacken att erbjuda. Trygg hemgång fungerar bra och
det finns en organisation för detta. Utmaningen består iatt föra samman olika yrkesgrupper
och att gå ut iandras hem for att utföra sitt arbete. Ordförande informerar om att Vård och
omsorgsnämnden fått information av kommunens fysioterapeuter om hur kommunrehab
arbetar ute i hemmen. Vidare berättar Jan-Erik Samuelsson att hemtjänsten har fungerat bra
under sommaren och att en brukarundersökning visar på stor nöjdhet

• Subventionerade broddar. Broddar subventioneras genom Teknik och fritidsförvaltningen då
det ligger med i budgeten. Däremot gäller inte subventionen for broddskor.

Utdragsbestyrkande



lAMALS I<OMMUN
. Kommunstyrelsen

_ Kommunala pensionärsrådet

Sammanträd.proto·kdU ..
Samman1rAdesdatum
2016-12-15

i
I
Sida·.·

··1· . 4(4)

• Alice Halfvordsson vill-som en:positiv nyhetlytta fram att det på Illerns särskilda boende
anläggs en odlingslott ...

§29

Mötet avslutas

Ordförande tackar och önskar samtliga närvarandeen god jul och förldarar mötet avslutat.

Ju4;t1 Utdragabestyr1<and


