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Sammanträdesdatum

2019-11-28

Kommunala Pensionärsrådet

Stadshuset, Falköpingssalen, klockan 09.00 - 12:00, Ajournering 10:40 — 11:00

Plats och tid
Beslutande

Ledamöter
Sture Olsson (M), Ordförande
Agnetha Sterner, PRO Falköping
Kerstin Johansson, PRO Stenstorp
Kerstin Belfrage, SKPF
Ulla Lisa Karlberg, SKPF
Roland Ericsson, SPF Falköping
Marianne Manke, SPF Vartofta
Karl -Gustaf Ahl SPF Frökind
Ingvor Bergman (S), tjg ersättare
Kent Mossby (M), tjg ersättare
Sam Jubrant (KD)

Ersättare
Ove Gustafsson, PRO Falköping
Märtha Liljegren, SKPF
Ulla-Britt Hellman, SPF Falköping
Inga-Brith Fahlåsen, SPF Gudhem
Inga- Maj Enequ ist, SPF Stenstorp
Bengt Lundkvist (S)

Övriga närvarande Lena Torstensson, § 30
Maria Olsson, § 31
Maria Johansson, § 31
Stefan Andersson, § 32
Karola Svensson, § 33
Per Larsson, § 34
Carin Karlsson, nännndsekreterare
Justerare

Roland Ericsson

Underskrifter

014iii

Sekreterare

Paragrafer

Ohm

Carin Karlsson
Ordförande
Sture Olsson
Justerare

r

Wom

Y07

Roland Ericsson

ANSLAGSBEVIS
Anslag om justering
Organ

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-11-28

Tid för justering

2019-12-04

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift
Carin Karlsson
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§ 28
Samman tr äd et ö p p n as
Ordförande Sture Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 29
Val av justerare oc h tid för justering
Roland Ericsson utses till att justera dagens protokoll. Tid för justering är
onsdagen den 4 december 2019.

§ 30
Pr imär vår den för äldr e i k ommunen
Lena Torstens son, verksamhetschef på vårdcentralen Oden, informerar om
primärvården för äldre i regionen.
Från årsskiftet kommer en äldremottagning för åldersgruppen 85+ att startas
på Vårdcentralen Oden. Det som kommer att erbjudas målgruppen är
tillexempel direktnummer, hembesök, kontroller och uppföljning.

§31
Missb r u k svår d en fö r vu x n a in o m k o mmu n en
Avdelningschef Maria Olsson och enhetschef Maria Johansson berättar om
vård och stöd vid missbruk i kommunen. Missbruk klassas som en sjukdom
och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar med hälso- och sjukvården. Stöd
finns bland annat att få via socialtjänsten, psykiatrisk mottagning samt olika
frivilligorganisationer.

Justerarnas signaturer
,

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 32
Rappor t om för eningsbidr ag
Stefan Andersson från Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om
föreningsbidrag. För ca ett år sedan övergick ansvaret för dessa bidrag från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Många av Rådets frågor
kommer att få svar i samband med att motion från Lena Sjödahl besvaras.

§ 33
Åter vin n in g en p å lan d sb yg d en
Karola Svensson (C) informerar Rådet om återvinning på landsbygden.
Riksdagen har beslutat att återvinningen är förpackningsindustrins ansvar,
inte kommunens.
Rådet ges möjlighet att föra en dialog kring ämnet med Karola Svensson.
Om man har förslag på platser för återvinning så är man välkommen att
förmedla detta till Karola.

§ 34
Infor mation oc h inbj udan till dialog om tr ygghet i k ommunen
Per Larsson, kommunutvecklare, informerar om uppdrag från samhällsskydd
kring trygghet och förebyggande arbete i kommunen.
5-7 personer från Rådet bjuds in för att delta i samtal den 11 december
klockan 18:00 — 20:00 i Margaretasalen, Hotell Falköping. Anmälan krävs.

§ 35
För egående pr otok oll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Justerarnas signaturer
,... ---g-, -->

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36
Infor mation: Sammantr ädesplan 2020
Sammanträdesplanen godkänns. Informationen biläggs till protokollet.

§ 37
Infor mation fr ån soc ialnämnden
•

Budget
Information om nämndens ekonomi. Rambudget för 2020 togs i
kommunfullmäktige under måndagen den 25 november.

•

Tr ygg hemgång
Vid socialnämndens sammanträde i november beslutades att Trygg
hemgångs verksamhet permanentas och att 8 korttidsplatser kommer att
stängas i och med detta.

•

R emissvar
o

•

Miljösamver kan östr a Skar abor g (MÖ S)
MÖS har genomfört en revision av system för socialförvaltningens
livsmedelshantering och rätt konsumentinformation. Inga avvikelser mot
lagstiftningen noterades och bedömningen är att det finns funderande
rutiner.

•

Tåstor ps demenscentr um
Inflyttar till Tåstorp har påbörjats under vecka 47 och beräknas pågå
fram till jul.

•

Läk emedelsgr ansk ning i k ommunal hälso- och sjuk vår d
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har genomfört en
läkemedelsgranskning tillsammans med Apoteket för
läkemedelshanteringen på särskilda boenden i kommunen.
Överlag ser det bra ut.

Justerarnas signaturer

' i

Socialnämnden har besvarat remisser angående "socialnämndens
reglemente" samt "riktlinje för förebyggande arbete med alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel".

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 38
Övr iga fr ågor

1. Buss till Tåstor p
Hur tänkte man med kollektivtrafiken? Hur kom det sig att man inte
hade med detta i planeringsstadiet? Samma fråga ställs angående
kollektivtrafiken till Biltema.
Frågan tas med till ordförandegrupp och kommunstyrelsen.
Finns det någon som kan komma och prata med Rådet om detta?
2. Sk ola n
Ingvor Bergman (S) beskriver processen kring "den nya
skolorganisationen" och Platåskolan.
3. Er sättar e för er sättar e.
Fråga och önskemål om att man ska kunna skicka en ersättare för
ersättaren till Rådets sammanträde för inhämtande av information.
Nämndsekreterare lyfter detta med kommunens jurist.

§ 39
Mö tet avslu tas

Ordförande Sture Olsson tackar närvarande för dagens möte och mötet
avslutas.

Justerarnas signaturer
,
I, ,

Protokollsutdraget bestyrks
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Samtal om trygghet och förebyggande
arbete
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg vill bjuda in dig till samtal om trygghet,
förebyggande arbete och räddningstjänsten.
Vi sitter ner och och pratar för att tillsammans hitta sätt som kan göra vår
kommun tryggare. Med på mötet är bland annat ansvariga politiker och
tjänstepersoner samt utvalda föreningar och organisationer.
För att få ett inspirerande samtal hoppas vi att mellan 5 till 7 personer från
din förening/organisation vill vara med. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås
under kvällen.
Datum och tid: Onsdag 11 december klockan 18:00-20.00
Plats: Margaretasalen, Hotell Falköping
Anmäl dig/er på www.falkoping.sepidecember senast 5 december.
Varmt välkommen!

Samhällskydd Mellersta Skaraborg och Falköpings kommun
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Sammanträdestider 2020

K OM M UNEN

Kommunala Pensionärsrådet — KPR
Sammanträdestider 2020
Presidium
Klockan 9:00 — 11:00
6 februari
7 maj
3 september
5 november

Rådet
Klockan 9:00 — 12:00, Förmöte 8:30 — 9:00
5 mars
4 juni
24 september
19 november

Var med och fira

Internationella frivilligdagen
Torsdag 5 december kl 15-18 (öppet hus)
Träffpunkt Centrum (Läkaren), Trädgårdsgatan 23 B
Välkommen att vara med och fira internationella frivilligdagen. Syftet är
att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som görs i kommunen. Är du
intresserad av att veta mer om hur du kan göra något för andra och samtidigt
berika ditt eget liv?

15.30 och 16.30
Anders Holmberg, tvåfaldig svensk mästare i berättande, berättar
besynnerliga och fantasieggande historier från sitt händelserika liv
17.30
Sofia Selander sjunger julsånger

Vi bjuder på fika — varmt välkommen!

• IB

FALKOPINGR

