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Sammantradesdatum

2021-12-02

Ko m m u n al a Pen s i o n är s r åd et

Pl at s och t i d

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 12:00

Ajournering 10:00 — 10:30
Bes l u t an d e

Sture Olsson (M), Ordförande
Agnetha Sterner, PRO
Kerstin Johansson, PRO
Kerstin Belfrage, SKPF
Barbro W estergren, SKPF
Ulla-Britt Hellman, SPF Falköping
Marianne Manke, SPF Vartofta
Karl -Gustav Ahl, SPF Frökind
Thomas Henning, RPG
Adam Johansson (M), §§ 13 — 15
Sam Jubrant (KD)

Er sät t ar e

Märtha Liljegren, SKPF
Ulla Lisa Karlberg, SKPF
Ann Liljebäck, SPF Falköping

Öv r i g a n är v ar an d e

Carin Karlsson, nämndsekreterare
Mia Blom, enhetschef, § 14
Madelene Beijbom, ekonomihandläggare, § 14
Christoffer Fridolf Eriksson, biträdande ekonomichef, § 15
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 16
Fredrik Johansson, gatuchef, § 16

Just er ar e

Thomas Henning, RPG

Under skr i f t er

,
14/11 KtrASlyi/1",

Sek r et er ar e

Carin Karlsson

Paragrafer

(a4,,
Or d f ö r an d e

Sture Olsson

Just er ar e

Thomas Henning

/~-74'rv-7
A NSL A GSB EVIS
Protokollet är justerat.
Or g an

Kommunala Pensionärsrådet

Sam m an t r äd es d at u m

2021-12-02

J u s t er i n g s d at u m

2021-12-09

För var i ngspl at s f ör pr ot okol l et Socialförvaltningen
Under s k r i f t
Vild11/14

Carin Karlsson
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2021-12-02

Ärendelista
§13

Dnr 29226

Val av justerare .................................................................................................3
§14

Dnr 31281

Verksamhetsinformation - Biståndsenheten ..................................................4
§15

Dnr 31894

Information om generella statsbidrag .............................................................5
§16

Dnr 31895

Dialog om trafikstrategin ..................................................................................6
§17

Dnr 29227

Föregående protokoll .......................................................................................7
§18

Dnr 31896

Sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet och dess
presidium 2022 ..................................................................................................8
§19

Dnr 29228

Information från socialnämnden ......................................................................9
§20

Dnr 29229

Övriga frågor ...................................................................................................10

Justerarnas
signaturer
,

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

§13

2021-12-02

Dnr 29226

Val av justerare
K o mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Thomas Henning utses till att justera dagens protokoll. Tid för justering är
torsdagen den 9 december.

Justerarnas signaturer
.7

Protokollsutdraget bestyrks
/-3---
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FCAKÖP199

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

§14

2021-12-02

Dnr 31281

Verksamhetsinformation - Biståndsenheten
Ko mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
Samman fattn in g
Enhetschef Mia Blom och ekonomihandläggare Madelene Beijbom
informerar Rådet om arbetet på biståndsenheten.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor.
Beslutsunder lag
Presentation, 2021-12-02

Justerarnas signaturer
'
7

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

§ 15

2021-12-02

Dnr 31894

Information om generella statsbidrag
K o mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
Samman f at t n in g
Biträdande ekonomichef Christoffer Fridolf Eriksson informerar Rådet om
generella statsbidrag.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor.
B eslu tsu n d er lag
Presentation, 2021-12-02

Justerar
-,/

Protokollsutdraget bestyrks

s signaturer
__
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FLLKÖPING

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

§16

2021-12-02

Dnr 31895

Dialog om trafikstrategin
Ko mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
B ak g r u n d

Infrastrukturstrateg Ida Elf och gatuchef Fredrik Johansson presenterar
arbetet med den trafikstrategi som man tar fram i Falköpings kommun.
Rådet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Beslu tsu n d er lag
Presentation, 2021-12-02

Jus rarna

ignaturer

Protokollsutdraget bestyrks
i--
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

§17

2021-12-02

Dnr 29227

Föregående protokoll
K o mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Samman f at t n in g
- Sen ior m ä ssa
Förvaltningen har fått i uppdrag att anordna en seniormässa. Man planerar
den till hösten 2022.
- Senior kollo
Representanter i pensionärsorganisationerna har tagit fram information
om hur andra kommuner arbetar med frågan. Arbetsgruppen har tittat på
sju olika kommuner, bland annat Sundbyberg och Lindesberg. Av dessa
sju kommuner är det sex stycken där kommunen står som huvudarrangör.
Arbetsgruppen lämnar förslag på att kollot skulle kunna anordnas av
förvaltningens aktivitetssamordnare. Det skulle kunna vara på Kurorten
Lundsbrunn, Åsa (Halland) eller i Träslövsläge (Halland).
Pensionärsorganisationerna kan vara med och hjälpa till under kollot.
Beslu tsu n d er lag
Protokoll, Kommunala pensionärsrådet, 2021-09-30

Jumrarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
-- —IL"
,—
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Sida

KOMMUNENFMLKÖN I
Kommunala Pensionärsrådet

§18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-02

Dnr 31896

Sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet
och dess presidium 2022
Ko mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Kommunala pensionärsrådet antar sammanträdesplanen för kommunala
pensionärsrådet och dess presidium för år 2022.
Samman f at t n in g
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på sammanträdesplan för år 2022.
Beslu tsu n d er lag
Förslag på sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet och dess
presidium 2022.

Paragrafen sk ic k as till
Falköpings kommuns hemsida

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
S-----,i
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F£LKÖPINQ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2021-12-02

KOMMU

§19

Sida

Sammanträdesdatum

Dnr 29228

Information från socialnämnden
Ko mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
Samman fattn in g
Socialnämndens ordförande Sture Olsson informerar Rådet om de ärenden
som behandlats i socialnämnden sedan Rådets senaste möte.

Ju
i

era7s signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
-,

,,,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

§20

2021-12-02

Dnr 29229

Övriga frågor
Ko mmu n ala Pen sio n är sr åd ets b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
Samman f at t n in g
Akt ivit et ssamor dnar na
Fråga om vad kommunernas nya aktivitetssamordnare har för arbetsuppgifter
och hur länge tjänsterna är finansierade. Organisationerna upplever att man
konkurrerar om samma målgrupp.
Soptippen i Stenstor p
Fråga om soptippen i Stenstorp ska stängas.
Soptipp och avfallshantering är inte kommunens fråga.
K ommunens möt esp lat ser
Fråga om kommunens mötesplatser för äldre. Mötesplats Läkaren, Hjorten
och gamla församlingshemmet — vad är det som gäller?
Rådet önskar tydligare kommunikation av detta samt en uppdatering.
Syft et med K ommunala Pensionär sr ådet
Vad förväntar sig kommunen av kommunala pensionärsrådet?
Ordförande hänvisar till Rådets reglemente.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
- , 7

10(10)

Biståndsenheten Äldreomsorg

FLIKÖM9

Enheten
• 16 medarbetare (10 handläggare, 1
färdtjänst och 5 adm) samt chef.
• Ranliden
• Olika arbetsområden: distrikt,
boendeutredare, vårdplaneringsteam och
ekonomihandläggare, reception.

FLAKÖPK9,9

Insatser
• Hemtjänst
• Trygghetslarm
• Dagverksamhet
• Äldreboende (särskilt boende)
• Växelvård
• Korttidsvistelse
• Färdtjänst

FnIKÖP!1.9.2

Behovsbedömda insatser
• Vi utreder och bedömer brukares behov och
beviljar insatser utefter det.
• Utredningsmetod IBIC: Individens behov i
centrum.
• Bedömningsinstrument särskilt boende.
• ADL-bedömningar av rehab.
• MME-test vid demens alternativt
demensdiagnos.
• Samverkan med demenssjuksköterska.

FL\LKÖPI

Statistik
• 2020 beviljades 42 brukare demensboende och 59 brukare
äldreboende.
• 2021 januari-april beviljades 19 brukare demensboende och 27
brukare äldreboende.
• Vi har idag ingen boende -kö på äldreboende och en liten kö till
demensboende
• Corona-pandemin har påverkat äbo-ansökningar.

s •

FLUKOPKI

Statistik fortsättning
• Ungefär 1500 ärenden (brukare) på enheten.
• Hemtjänst: 800 st
• Äldreboende: 350 st
• Trygghetslarm: 900 st
• Växelvård: 15 st
• Dagverksamhet: 80 st
• Övrigt: 110 st
• Totalt: 2.255 st

FnIKÖPK9Aug,

2021-12-08

Generella statsbidrag
Kommunala Pensionärsrådet, 2 dec 2021

FILKÖM9

2021-12-08

Historik
1990-talet förändrades den ekonomiska
förutsättningar mellan staten och kommunen.
Ökat kommunalt självbestämmande.
Nytt statsbidrag- och utjämningssystem,
minskade antalet riktade statsbidrag och ökad
de generella statsbidragen
Finansierings principen

EA K ÖPn 9
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2021-12-08

Historik
Under 2000-talet ökar antalet riktade
statsbidrag
År 2020 — över 180 riktade statsbidrag,

majoriteten går till skola, hälso- och sjukvård
och äldreomsorg
Många nya tillfälliga riktade statsbidrag,

FMLKÖPK,N9
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Definition av statsbidrag
Utöver kommunalskatten och egna avgifter är
intäkter via utjämningssystemet samt statliga
bidrag en viktig del i den kommunala
finansieringen av välfärden
Statsbidragen delas in i två olika delar
• Generella statsbidrag
• Riktade statsbidrag

FA\L K ÖM9
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2021-12-08

Definition av generella
statsbidrag
Generella statsbidrag innebär att kommunen fritt
kan nyttja medlen utifrån det som behövs i
respektive kommun.
Syftet är att stärka eller förbättra verksamhet och
riktar sig till alla kommuner och fördelas utifrån
förutsättningar.
Tidigare varit permanenta men det har de senaste
åren blivit fler tillfälliga som marknadsförs som
riktade statsbidrag

EAKÖPKI,,9
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Definition av riktade
statsbidrag
Riktade statsbidrag är öronmärkta till ett specifikt
ändamål, insatts eller verksamhet i kommunen
och inom en viss tidsram
De flesta av dessa bidrag betalas inte ut per
automatik, utan söks.
De fördelas enligt olika kriterier och är förenat med
olika typer av specifika krav som till exempel
ansökan, medfinansiering, redovisning och
uppföljning

FLAKÖP14.9
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Kommunens intäkter
Skatter och generella bidrag (SoB, SKR)
— Skatteintäkter
(1 441 057 mnkr)
— Generella statsbidrag och utjämning
(705 263 mnkr)
• Inkomstutjämning
• Kostnadsutjämning
• Regeringspost (inkl. generella statsbidrag)
• LSS-utjämning
• Fastighetsavgift

Övriga intäkter
- Egna intäkter (taxor och avgifter)
- Finansiella
- Riktade statsbidrag

(365 mnkr)
(5 mnkr)
(165 mnkr)

FL UK OPC2
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Generella statsbidrag
För år 2020 delades 113 000 mnkr ut i
generella statsbidrag.
Fördelas per invånare, stor variation av
bidragens storlek och ändamål

FIAKÖIT9.9
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2021-12-08

Generella statsbidrag
Paro i årskurs 8 o 9
1111111-

Nya välfärdsmiljarden
Skolstart vid 6 års ålder
Kompensation sänkt skatt +65 år
Analys i översiktsplan

Gamla välfärdsmiljarden

Nationella slutprov
Skatteväxling kommuner &
landsting
Nationella slutprov
Allmän förskola 3 år

FA K ÖPING
KOMMUNEN

2021-12-08

Riktade statsbidrag
För år 2020 delades 34 000 mnkr ut i riktade
bidrag
Kräver mer administration, ansökning,
rapportering av resultat.
Tydlig styrning av offentliga medel från staten

FA K ÖPING
K O M M U N FN
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Frågor?

FMLKÖPN.9,NEN
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Fl KSTRATEGI
.".

Grei
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Vad är en trafikstrategi
— övergripande styrdokument
- långsiktigt mål
- samlar frågor om trafik
- anger hur kommunen ska arbeta för att resor och
transporter ska göras på ett bra och hållbart sätt
- ta oss fram både snabbt och trafiksäkert
- hur ska vi prioritera
kOliEKTIS
TRAFIK

SA KERNET

PA RKERING
GA NG

EguaiR2
CYKEL
RES OR

NA M NGE

SKA VARA RAL.ARA
TRARKSAKRA OGII
TISIGANGLIOA

Exempel från Haninge kommun

SM U VY ER

FLAKÖP.C9

Trafik engagerar!
" Par ker ing eller
boule-par k med
gr önsk a och
sittbä nkar ?"

" Var för finns inget
far thinder , här kör
de så for t?"

" Måste vi ha alla
far tgupp?"

" Fr amk omligt och
lättillgängligt?"

" Var tog
bussen vägen?"

" 30 km/h,
40km/h eller
50k m/h"

" Hur tar jag mig
över gatan
snabbt och
säk er t?"

" Gatupar ker ing
eller br eda gångoch cykelbanor med
gr önsk a?"

• •

FLAKOPE99

Trafikflöden
Beteenden

Trafiksäkerhet

Parkering

Trafik
Stadsutveckling

Hållbar
utveckling
Resor och
transporter

• •

FLILKOPN.,9

Diskussion
• Vilka aspekter är viktiga för dig vad gäller trafik?
• Vad vill du skicka med till kommunen som är viktigt
att tänka på när man planerar det framtida
trafiksystemet i Falköping?

Invånare
Näringsliv

Besökare

F AK Ö P L 92

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesplan för år 2022
Presidium

Rådet

09:00 — 11:00

09:00 —12:00

Förmöte för pensionärsorganisationerna 08:30

Ranliden

Stadshuset

3 mars

7 april

maj

9 juni

22 september

27 oktober

17 november

8 december

