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Datum

2017-09-20

Administrativa avdelningen
Birgitta Schmidt, 0573-14113

Pensionärs- och tillgänglighetsråd
Plats
Datum
Deltagare

Kommunkontoret, Silen
2017-09-12 kl 15.00-16.00
Liv Pettersson, ordförande
Esbjörn Andersson, KS
Owe Lindström, Medborgarservice
Robin Karlsson, BUN
Siv Ögren, BoM
Urban Johansson, KOF

Stina Hesselborn-Ek, PRO
Lisbeth Larsson, SPF
Sven Holt, PRO Töcksmark
Annakarin Snahr, FUB
Gunilla Nilsson, HRF
Dan Henningsson SRF

Ordföranden uppmärksammade de närvarande på bortgången ledamot,
Birgitta Åseby, för det arbete hon lagt ner i rådet.
1. Information från Bostadsbolaget
- Lars Ågren från Årjängs Bostads AB informerade om den planerade
byggnationen på Solängsvägen i Töcksfors och trygghetsboendet vid
Kvarnåsen i Årjäng.
Ett trygghetsboende innebär eget boende med gemensamhetslokaler,
viss bemanning delar av dagen kan förekomma. Enligt planerna ska
byggnationen påbörjas våren 2018.
2. Föregående protokoll
Inga synpunkter.
3. Information från kommunstyrelsen
Budget inkl. investeringar för nämnderna är klubbad.
Folkets Husföreningen har beviljats bidrag för upprustning av lokalen.
Årjängs IF och Töcksfors IF har fått pengar för att investera i konstgräsplaner.
Årjängs IF har fått medfinansieringsbidrag på 2 milj. kr.
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4. Information från stöd och omsorgsnämnden
Hemtjänst: Implementering av mobil hemtjänst fortsätter enligt plan.
Sommaren har gått bra, men det har svårare än föregående år att rekrytera
sommarvikarier.
IFO: Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen granskat socialsekreterarnas arbetsmiljö. Under senare delen av våren var det Årjängs tur,
en granskning som verksamheten klarade mycket bra. Årjängs kommun
sticker ut vad gäller detta.
Har under året även upparbetat ett väl fungerande samarbete med skolans
verksamhet, vad gäller exempelvis samarbete runt barn som ofta har
återkommande frånvaro i skolan.
EKB: Verksamheten minskar drastisk pga minskat inflöde av flyktingar,
samt att ungdomarna skrivs upp i ålder i en rasande fart. Detta ställer stora
krav på verksamheten vad gäller omorganisation. Diskussioner sker på
länsnivå gällande framtida utformning av denna verksamhet. Ett annat
bekymmer är att kommunen sitter fast i hyreskostnader några år framåt.
LSS: Det har varit svårt att rekrytera personal även inom LSS. Sommaren
har gått ihop, men det har varit tufft.
Vi kan även se ett ökat behov av daglig verksamhet kopplat till fler sk
neurohandikapp, exempelvis aspberger.
Hälso- och sjukvård/rehab/korttid: Även här är rekrytering en stor fråga.
Sjuksköterskor finns för närvarande, men det är värre med arbetsterapeuter.
Just nu har kommunen vakanta tjänster gällande detta. Och det kan komma
att bli ett stort bekymmer om det inte löses inom snar framtid.
Vad gäller korttidsplatser så har tillgång och efterfrågan harmonerat relativt
väl under sommaren.
Administration Stöd och Omsorg: Socialt ansvarig samordnare är för
närvarande långtidssjukskriven.
Ny chef tillsatt på område hemtjänst Töcksfors, Oasen och nattpatrullen.
5. Information från Medborgarservice
Hästkraftsdagarna/V75-travet och Allsköns Musik samlade nytt publikrekord
med 23.000 respektive 1.500 besökare.
6. Information från Samhällsbyggnad
En ny app ”En bättre Årjängs kommun”, där alla kan rapportera om fel som
uppstår på ex vägar, avlopp etc, kommer att introduceras.
Ny tillgänglighetsanpassad uteplats vid Kvarnåsen är byggd.
Fjärrvärme och ny belysning i sporthallen i Töcksfors kommer att installeras.
Upprustning av nya hemtjänstlokaler i Töcksfors är på gång.
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7. Fråga från PRO – Konsumentrådgivning
En fråga har ställts av PRO angående konsumentrådgivning i kommunen.
Chef medborgarservice informerar om varför den försvann, det berodde dels
på ekonomiska orsaker, men främst på att antalet ärenden minskade kraftigt.
8. Övrigt
-Hjälpredan – en information om ansvarsfördelning kring barn och
ungdomar med vissa funktionshinder – en länk till Landstinget bör ligga på
kommunens hemsida. Chef medborgarservice tar med sig frågan.
-En fråga om marknadsbussarna kom upp. Frågan lämnas över till
Marknadskommittén.
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 22 november.

Sekreterare

Owe Lindström
Justeras:

Liv Pettersson, 070-3609898

Urban Johansson

