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Datum

2017-06-15

Administrativa avdelningen
Birgitta Schmidt, 0573-14113

Pensionärs- och tillgänglighetsråd
Plats
Datum
Deltagare

Kommunkontoret, Silen
2017-06-15 kl 15.00-16.30
Liv Pettersson, ordförande
Birgitta Schmidt, sekreterare
Jessica Bergman, socialchef
Daniel Schützer, KS
Peter Månsson, Samhällsbyggn
Owe Lindström, Medborgarservice
Robin Karlsson, BUN

Karin Molin, PRO
Stina Hesselborn-Ek, PRO
Gerd Rengman, SPF
Sven Holt, PRO Töcksmark
Urban Johansson, KOF
Agneta Lundqvist, RSMH
…

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter eller tillägg i föregående protokoll.
2. Information från kommunstyrelsen
Daniel Schützer sammanfattar förslag till kommunens budget 2018-2020:
-

Detaljbudget tas i november.

-

7,9 milj kr har avsatts till renovering av skolornas låg- och
mellanstadium.

-

Kommunen vill åter öppna tillagningskök inom barnomsorgen.

-

Ny förskoleavdelning planeras, fler platser behövs, ca 90% av alla
barn i förskoleåldern söker nu plats i förskolan.

-

Projektet Värmlands Framtid ska bli permanent verksamhet, det
gäller ungdomar upp till 24 år som inte fått arbete eller går någon
utbildning och kommer att hjälpa fler ungdomar till jobb.

-

Ökade bidrag till de föreningar som driver samlingslokaler.

-

Resestipendium för personal.

3. Information från stöd och omsorgsnämnden
Socialchef Jessica Bergman informerar från stöd och omsorgsverksamheten:
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”Mobil hemtjänst” göra det bland annat möjligt med digital dokumentering
på plats, som går direkt in i journalsystemet. Mobilen fungerar också som
nyckel och GPS-funktion m.m.
Rekrytering av hemtjänstchef pågår. Svårt med semestervikarier i hemtjänst
inför sommaren. Det är bra bemanning av sjuksköterskor, men värre att
rekrytera arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).
En omställning pågår i verksamheten Ensamkommande barn, det kommer
inte längre så många ensamma barn, vilket innebär att lokaler står tomma.
På Individ och familj råder stor arbetsbelastning och rekrytering pågår till
flera vikariat.
Förenade Care som driver särskilda boenden, har inte bemanning fullt ut och
får betala vite för detta, eftersom de inte uppfyller avtalet.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag, utifrån olika modeller från andra
kommuner och landsting, som kan anpassas till behoven i Värmland.
Lösningen innebär att ett rullande vårdteam med olika kompetenser, bland
annat läkare, kan ge sjukvård till äldre i ordinarie boende samt råd och stöd
till kommunens sjuksköterskor inom området.
En förstärkning av lagen om utskrivningsklara patienter från sjukhus börjar
gälla 2018, som tvingar kommuner att betala ersättning efter tre dagar i
stället för fem vardagar, som det är idag. Syftet är att patienter inte ska ligga
kvar, eller ens behöva åka till sjukhus i onödan. Årjäng ligger väl framme i
planeringen.
4. Information från Samhällsbyggnad
Peter Månsson, chef för samhällsbyggnad, berättar om pågående projekt:
Skolor och förskolor i tätorterna ska byggas om/förbättras.
Hemtjänstens lokaler på Solgården i Töcksfors ska byggas om.
Sporthallen i Töcksfors ska renoveras.
Ny industrimark ska iordningsställas i Töcksfors, arbete pågår med detaljplan.
Vattenverk och vattentäkt i Töcksfors måste byggas ut.
Simhallen i Årjäng är byggd på 70-talet, och har renoveringsbehov. En
utredning ska visa vad som ska göras.
Samhällsbyggnadschefen rapporterar om skadegörelse vid offentliga
toaletter och vid naturstigen längs Silbodalsälven i Årjäng. Det är också
mycket klotter och olovlig affischering av nazistsympatisörer.
Upphandling pågår där Årjängs Bostads AB ska utse byggentreprenör för
nytt seniorboende vid Kvarnåsen.
5. Information från Medborgarservice
Anläggning av konstgräsplaner pågår i Töcksfors och Årjäng. De lokala
idrottsföreningarna ska stå för byggandet, med bidrag från kommunen.
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Ökad tillgänglighet ska åstadkommas vid flera av kommunens badplatser.
Anpassning ska påbörjas vid Östra Näs i Västra Silen, sedan vid
Silvergruvan i Töcksfors och i Holmedalssjön.
Kommunen anordnade ett nationaldagsfirande på Claras Torg 6 juni,
Planering pågår av ”Hästkraftshelg” med motorarrangemang och trav i juli.
Allsköns Musik arrangeras i början av augusti.
Från och med augusti 2017 kommer kommunens flyktingmottagning att
organiseras om och läggas under Arbetsmarknadsenheten, AME.
6. Information om Navet / Årjängs IF
Navet är en satsning som kommer att göras på Tingevi IP, med medel från
Allmänna arvsfonden, och medfinansiering av kommunen med ca 2 milj kr.
Totalt kommer ca 20 milj kr att investeras i nybyggnad och energianpassning
av lokaler och idrottsplats.
7. Information från Hjälpmedelsnämnden
Ordföranden informerar från Hjälpmedelsnämndens senaste möte;
Mål för hjälpmedelsförsörjningen i Värmland antas, ny organisation ska
innebära bättre struktur och intern kontroll. Flera kommuner och landsting
samverkar kring upphandling av el-rullstolar.
Det är lång väntetid, ca 6 månader, för att få elrullstol från landstingets
hjälpmedelsservice. Om användare köper egen elrullstol måste den servas
privat, det görs inte i kommunens regi.
8. Övriga frågor
Ett förslag inkom från PRO att ta upp frågan om kommunens skyldighet att
ha kommunal konsumentrådgivning. Frågan tas upp nästa gång.
--Ordföranden uppmuntrar ledamöterna och deras organisationer att lämna
synpunkter och idéer om frågor som man har till dagordningen för
kommande PTR-möte. Nästa möte hålls 20 september.
Ordföranden avslutade mötet med att tillönska alla en trevlig
sommar!
Sekreterare

Birgitta Schmidt, 0573-14113
Justeras:

Liv Pettersson, 070-3609898

Karin Molin, 10353

