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Sammanträdesdatum

2018-02-26

Pensionärsrådet
Plats och tid

Sammanträdesrum 1, Kommunhuset, måndagen den 26 februari 2017 kl 14:00-15:50

Beslutande

Ledamöter

Ordförande
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen §§ 3-7
PRO Söderbärke
SKPF
SPF
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken

Monica Forsgren
Mats Jakobsson
Fredrik Rönning
Britt Henriksson
Inger Carlsson
Gert-Ove Sandberg
Marianne Sahlin
Sten Sundfors
Ulla Ludvigsson
Ersättare

Kerstin Ernebrink, tjänstgörande

PRO Söderbärke

Övriga närvarande

Göran Pålsson
Elisabet Zimmer
Sara Palmqvist

Gatuchef § 1
Förvaltningschef
Sekreterare

Justerare

Marianne Sahlin

Justeringens plats och tid

Johan Ahlbäcks plats 7, 2018-02-28 kl. 10:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sara Palmqvist

Ordförande
Monica Forsgren
Justerare
Marianne Sahlin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Sara Palmqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-03-22
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Pensionärsrådet

§1

Upplägg för bostads- och trafikgruppen
Pensionärsrådet beslutar
Ta med sig informationen gällande upplägget för bostads- och trafikgruppen
till respektive förening för beslut vid nästkommande sammanträde och i
övrigt tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Gatuchef Göran Pålsson är på plats för att diskutera hur upplägget för
bostads- och trafikgruppen ska se ut i fortsättningen. Som det sett ut tidigare
har det varit mest felanmälningar vid de träffar som hållits.
Pensionärsrådet diskuterar att träffar kanske inte behövs för felanmälningar,
men till exempel vid planering av nybyggnationer och dylikt. Att det skulle
kunna bli en stående punkt på pensionärsrådets sammanträden med
återkoppling i aktuella frågor istället för att ha specifika grupper.
Inför pensionärsrådets beredningar kan omsorgsförvaltningen höra med
tekniska kontoret samt Bärkehus om vad som för tillfället kan vara aktuellt
och eventuellt bjuda in berörda personer om det behövs.
Alla tar med sig denna information till sina föreningar för att kunna fatta
beslut på nästa sammanträde om hur upplägget ska vara.
I övrigt meddelar Göran att inga större förändringar är på gång på gatusidan.
Mest att ta hand om det som finns genom bland annat asfaltering. Målning
av parkeringsrutorna på Johan Ahlbäcks plats ska också göras, inklusive
omskyltning av handikapparkeringarna samt försök till breddning av rutor.
Gång- och cykelväg till Rånäsberget samt i Vad är inte klart.
Möte kommer att ske med Trafikverket i slutet av mars. Pensionärsrådet tar
upp genomfartstrafiken i Söderbärke med mycket tung trafik och hög
hastighet. Göran tar upp detta vid mötet.
Snöröjningen i Åsmansbo är bristfällig på sidan av vägen för fotgängare vid
avsmalningarna, Göran kollar upp detta.
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§2

Föregående protokoll
Pensionärsrådet beslutar
Anteckna informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Inga anmärkningar på föregående protokoll.
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§3

Förslag till detaljplan för Röbacken, Smedjebackens
kommun, Dalarnas län
Pensionärsrådet beslutar
Inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan för Röbacken.
Ärendebeskrivning
Samrådshandlingar om förslag till detaljplan för Röbacken, Smedjebackens
kommun, Dalarnas län har inkommit till det kommunala pensionärsrådet.
Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas in till Miljö- och
byggnadsnämnden senast den 14 mars 2018.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Röbacken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Justerandes signatur
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§4

Information från kommunstyrelsen
Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunalråd Fredrik Rönning informerar bland annat om:
Bokslut 2017. Kommunen redovisar plus 26 mkr. Bra följsamhet mot budget
för nämnderna. Sjukfrånvaron i kommunen sjunker för tredje året i rad.
Näringsliv. Satsning görs på industrimark samt marknadsföring av denna.
Arbete sker med att få till fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. Satsning
planeras göras på området Malingsbo-Kloten för att få fler besökare där.
Fritid. Under året kommer en fritidsgård startas i Smedjebacken samt en i
Söderbärke. Sedan tidigare finns en i Vads bystugeförening. Många
sportlovsaktiviteter anordnas i kommunen.
Integration. Boenden för ensamkommande på Allégatan och Solhöjden är
under avveckling.
Kosten. Kommer starta egen kostproduktion under året på kommunens
särskilda boenden, Hedgården beräknad i mars och Munkbogården i maj.
Framöver kommer översyn av matdistributionen troligen göras.
På beredning ställdes fråga kring om det finns någon kölista till de temporära
boendena i kommunen. Det finns en kölista till de temporära boendena och
till Gläntan. Vill man veta sin plats i kön kontaktar man Bärkehus.
Bostäder. Det pågår planering för vad man ska göra med Solhöjden. Statens
bostadsomvandling hjälper till i frågan om hur det skulle kunna göras till
bostäder. Det byggs villor i Barkaränget och Vad. Ska byggas en ny förskola
med 8 avdelningar i Moga.
I skolan ligger fokus på att förbättra kunskapsresultaten.
1 mars börjar en ny personalchef i kommunen samt en ny förvaltningschef
för miljö- och byggkontoret.
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§5

Information från omsorgsförvaltningen
Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Elisabet Zimmer och Monica Forsgren informerar bland annat om:
Hemtagningsteamet. Skulle börjat den 1 februari, på grund av sjukdom har
de dock först nyligen kommit igång. Teamet ska lägga mycket tid hos
personen som kommer hem under de första två veckorna. All rehabilitering
som kan göras i hemmet ska nu göras i hemmet istället för på Lyktan.
Landstinget har meddelat att de lyckats anställa till det mobila teamet de ska
starta upp med upptagningsområde Smedjebacken och Ludvika. Planerad
start är den 2 maj.
Genomlysning LSS och socialpsykiatri. Utredning pågår för tillfället för att
se vilka behov som finns och vad kommuninvånarna efterfrågar. En enkät
med frågor gällande detta har skickats ut till berörda. En informationsträff
kommer att hållas på Almen den 7 mars klockan 18:00. Utredningen syftar
även till att se över hur boendestödet ska arbeta. Utredningen planeras vara
klar i slutet av april.
Anställningar. Enhetschef för hemsjukvården, rehabpersonalen samt
sjuksköterskeorganisationen går i pension, efterträdare börjar den 9 april. En
ny biträdande enhetschef för hemtjänsten är anställd och börjar den 1 april.
En chefstjänst inom LSS finns ute för rekrytering efter att en av cheferna
tackat ja till tjänst som biståndshandläggare. Viss oro finns inför att det inte
är tillräckligt många sökande till tjänster som sommarvikarier till
omsorgsförvaltningens verksamheter.
Tekniska hjälpmedel. Användarföreningen, vilken kommunen är medlem i,
har utvecklat sensorer för hemmet. Sensorerna känner av rörelsemönster och
kan upptäcka när dessa avviker från det normala. Om något oväntat händer
kan till exempel anhöriga kontaktas. Dessa sensorer används på prov i ett
hushåll i kommunen, det skulle dock behöva provas i ett till. Finns det någon
som är intresserad av att prova detta kostnadsfritt är denne välkommen att
kontakta omsorgsförvaltningen. Användarföreningen har även ställt frågan
om vi vill bli värdkommun för ett projekt gällande tekniska hjälpmedel.
Medel för projektet söks just nu av föreningen.
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På förra sammanträdet ställdes frågan varför bussen som går till
vårdcentralen i Smedjebacken inte passerar hållplatsen under skoltid.
Omsorgsförvaltningen har kontaktat Dalatrafik. Dalatrafik meddelar att det
endast är vissa tider som linje 291 enbart trafikerar hållplatsen på skoldagar.
Även linje 293 mot Ludvika samt flexlinje 531 trafikerar hållplatsen.
Omsorgsförvaltningen meddelar Dalatrafik att pensionärsrådet tycker
hållplatsen ska trafikeras de tiderna oavsett om det är skoltid eller inte.
Biståndshandläggarna är nu fulltaliga igen.
En enkät kommer skickas ut i vår till alla som fyllt 75 år gällande vad de tror
att de behöver för hjälp i framtiden.
Boendelås är precis på gång att installeras på Allégården och Hedgården.
Vårdtyngdsmätning ska göras på alla boenden.
Bokslut 2017. Cirka 1, 5 mkr minus, detta framförallt beroende på LSSärenden.
Föreläsning med Yngve Gustafson i Folkets Hus Ludvika den 13 mars.
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§6

Tillgänglighetspris 2018
Pensionärsrådet beslutar
Anteckna informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommuns tillgänglighetspris inrättades 2014 och ska årligen
delas ut. Första gången någon nominering inkom var 2016 och således första
gången priset delades ut. Nomineringar till priset 2018 sker av kommunens
handikapp- och pensionärsorganisationer senast den 30 april 2018.
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§7

Övriga frågor
Pensionärsrådet beslutar
Anteckna informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Fråga ställs om Solhöjden är K-märkt. Fredrik Rönning svarar att så inte är
fallet.
Finns det riktlinjer kring arbete mot våld i nära relationer? Svar är att det
finns både kommungemensamma samt förvaltningsspecifika. Förslag på att
bjuda in Gunnar Wirehn till nästkommande sammanträde förs fram.
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