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Datum

2017-03-15

Administrativa avdelningen
Birgitta Schmidt, 0573-14113

Pensionärs- och tillgänglighetsråd
Plats
Datum
Deltagare

Kommunkontoret, Silen
2017-03-15 kl 15.00-16.45
Liv Pettersson, ordförande
Birgitta Schmidt, sekreterare
Jessica Bergman, socialchef
Karin Vik, SAS, stöd o omsorg
Peter Månsson, Samhällsbyggn.
Daniel Schützer, KS
Siv Ögren, BOM
Börje Liviken, ÅBAB
Owe Lindström, Medborgarservice
…

Karin Molin, PRO
Stina Hesselborn-Ek, PRO
Birgitta Åseby, SPF
Lisbeth Larsson, SPF
Sven Holt, PRO Töcksmark
Erik Lidén, FUB
Annakarin Snahr, FUB
Gunilla Nilsson, Hörselskadade
Dan Henningsson, Synskadade
Agneta Lundqvist, RSMH
…

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Fanns inget att tillägga i föregående protokoll.
2. Dagordningen godkänns
Tillägg: Önskemål om ändrat mötesdatum.
3. Information från kommunstyrelsen
Daniel Schützer informerar om budget 2018-2020, som har börjat diskuteras.
Ombyggnation av skolor i Årjäng och Töcksfors blir ett dyrt projekt, som
måste planeras in.
Nya planärenden pågår, Töcksfors shoppingcenter bland annat.
Fördjupad översiktsplan pågår. Fler bostäder behövs i kommunen, E18frågan är viktig, bra kommunikationer mot Norge är nödvändigt. Dåliga
kommunikationer är lika med dålig tillväxt.
4. Information från stöd och omsorgsnämnden
Socialchef Jessica Bergman informerar om stöd och omsorgsverksamheten.
Digitalisering och ny teknik kommer att påverka vår verksamhet, bland
annat som en möjlighet att välja nattillsyn via kamera.
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Mycket av hemtjänstens arbete underlättas av mobiltelefoner, för planering
av scheman, rapportering, dokumentation och låshantering med mera.
Årjängs kommun ligger väl framme med modern teknik inom stöd och
omsorg.
Ny regel för landstingets utskrivning av färdigbehandlade patienter från
sjukhus innebär att kommunen får färre dagar att planera för hemtagning.
Detta är oftast till fördel för patienterna, som kommer fortare tillbaka till sin
invanda hemmiljö.
Det har varit oro på boendet för ensamkommande barn, Clarabo. Många av
ungdomarna hinner passera sin 18-årsdag, vilket innebär att de måste flytta
till vuxenboenden. Det kommer att bli omställning i verksamheten eftersom
antalet placerade barn väntas minska från Migrationsverket.
Stöd och omsorgsnämndens budget ligger på överskott på grund av bidrag
från Migrationsverket.
En ny chef håller på att rekryteras på Individ- och familjeomsorgen.
Det är brist på personal inom olika yrken, sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, socialsekreterare till exempel. Lyckligtvis verkar
sjuksköterskebemanningen vara löst för semesterperioden.
Mötets ledamöter framför oro när det gäller bemanningen på särskilt boende
i Årjäng. Socialt ansvarig samordnare, SAS Karin Vik lovar att ta med rådets
synpunkter, inför planerade granskningar av Förenade Care.
5. Information från samhällsbyggnad
Peter Månsson, chef för samhällsbyggnad, berättar om pågående projekt.
En ny förskola i Töcksfors ska byggas.
Kommunikation med invånarna ska kunna ske med mobil eller dator,
exempelvis när det gäller felanmälningar till kommunen.
Ny affärsyta ska byggas ovanför Ö&B i Backa i Årjäng, där Bröllopsbutiken
ska in. I deras befintliga lokal i Åslanda kommer Interjakt att öppna.
Parkmiljöer har snyggats upp och just nu pågår vårstädning i tätorterna.
6. Information om senior- /trygghetsboende
Börje Liviken, ordförande i Årjängs Bostads AB, informerar om bostadsbolagets planerade byggande av lägenheter. Tyvärr blir byggkostnaderna
dyra i förhållande till kostandsläget i Årjängs kommun. Därför försöker
bolaget hitta billigare /alternativa lösningar, för att hålla hyrorna nere.
Modulbyggnader kan vara en bra lösning.
Trygghetsboende vid Kvarnåsen, Årjäng, kan i bästa fall komma igång i
slutet av hösten 2017. Ett 5-våningshus med 32 lägenheter, hög tillgänglighet
och gemensamma utrymmen, samt närhet till äldreboendet är på förslag.
I Töcksfors måste området Solängen byggas om på grund av förelägganden.
Det som planeras här är 2-våningshus. Även där finns fördelar i och med
närheten till Solgårdens äldreboende.
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Nybyggnaden av trygghetsboende kan frigöra lägenheter och hus på den
vanliga marknaden menar Börje Liviken.
7. Information om IBIC Individens behov i centrum
Projektledare Annelie Svensson berättar om införande av ny biståndshandläggning, IBIC, som innebär att individens behov sätts i centrum på ett
nytt sätt. Det ska på det viset bli en tydligare och mera likvärdig bedömning
av individens behov och tydligare genomförandeplaner inom alla
proffessioner.
8. Information om hemgång / rehab / korttidsboende
Frida Siljebråt, fysioterapeut på Rehab i Årjängs kommun, presenterar vad
rehabteamet jobbar med som rör vårdplanering inom hemtjänst och
korttidsboende.
Hon informerar också om de nya reglerna för tidig hemgång från
landstingets vårdinrättningar.
9. Nästa möte
Önskemål framförs om ändrad mötesdag – istället för 14 juni föreslås 15 juni
kl 15.00, som är en torsdag.
10. Övriga frågor
Liv Pettersson berättar att Årjängs IF planerar att bygga utegym på Tingevi.
Pensionärsorganisationerna erbjuds kontakt med en ledare för projekt inom
idrottskunskap, Emily Pettersson.
Kritik har framförts om sammanslagningen mellan pensionärs- och tillgänglighetsråden. Mötet anser inte att den informationen är aktuell längre,
samarbetet i rådet fungerar nu bra.
Ordföranden uppmuntrar ledamöterna att komma in med synpunkter och
framföra önskemål och frågor som man har till dagordningen för mötet!
Sekreterare

Birgitta Schmidt, 0573-14113
Justeras:

Liv Pettersson, 070-3609898

Siv Ögren

