KINDA

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

Kommunala

pensionärs-

och

handikapprådet

Plats och tid:

Lokal Stjärnebo

Beslutande:

Se separat
17 deltagare

KPHR

i Kisa kl. 14.00-17.00

deltagarlista

Sam manträdesdatum

Sida

2020-02-27
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4 1.
Mötets

öppnande

Ordförande

KPHR

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-27
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och val av ordförande

Lars Karlsson hälsar välkommen

och förklarar

mötet öppnat.

tände ett Ijus och inledde med en tyst minut för rådsledamot

Ordförande

Karl-Erik Karlsson som

avlidit.
4 2.
Val av justerare
Till justerare

utsågs Gunnel Laine

i 3.
Godkännande

av dagordning

Dagordningen

godkändes

%4 Föregående

protokoll

Paragraf 6 sista, styckets ordalydelse"

yttcrliHarc

utöka och utveckla cafåverksamheten

på Bergdala.

%51nformation
a)

Förändring
Gudrun

crsätts med

till rådet
av ledamöter

i KPHR**

Nääs är ny ersättare

ledamot.
b)

cn ny daqliq vcrksamhct,

Britt

Nyström

för RPG, Agneta

ny ordinarie

Adolfsson

går upp som ordinarie

för Hörselföreningen.

KPHR Reglemente
MedIemsorganisationer

kan inkomma

med synpunkter

senast

den 5 april,

skickas till von@kinda.se eller per post till kommunen.
%6. Frågor från medIemsorganisationer
a)

Fem frågor

från

FUB till LSS, rådet

Svar på frågorna

önskar

har nedtecknats

svar på rådsmötet

av Områdeschef

(FUB)

Jenny Sohlmör

delades

till rådet. FUB vill framföra att det vore bra om Gode män/förvaltare
delaktiga

på något

FUB framhåller
personer
Helen

med neuropsykiatrisk

Lars berättade
verksamhet
Detta

föredrog

svaren

om kommunens
i Kinda i första

på grund

Linköping

av önskemål

att det är bra att man nu tar fram

Larsson

enskilda

sätt i framtagandet

individer

mandatperioden

i verksamhet.

daglig verksamhet

som områdeschef
inriktning

hand istället

lämnat

att enskilda

för köpta

i Kinda kommuns

diskuterades,

att höja ersättningen

för övriga

ska erbjudas

för att köpa plats i annan
platser.

kan bli att man får byta daglig

Frågan om statsbidrag

kan vara

utifrån

funktionsnedsättning.

av den höga kostnaden

till motsvarande

och behov

KPHR.
daglig
kommun.

Konsekvensen

verksamhet

för

från tex

regi.

och beslut

finns från förra

för deltagare

till det dubbla

med hjälp

av stimulansmedel.
Önskemål

om ökad dialog

i form

av en samverkansgrupp

framkom.
Justerandes

sign

ut

Utdragsbestyrkande

kring

FUBs frågor

KINDA

KOMMUN
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Kommunala

pensionärs-

och handikapprådet
b)

Budget

2021-

KPHR

politikens

2020-02-27

ska upp på en punkt

diskuterades

skrivelse

i kommande

på kommande

och Lars informerade

strukturen
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svar på KPHR rådets

Lars tar med KPHRs synpunkterna
budget

Sida

budgetarbete.

KPHR möte.

om att arbetet

och att det är möjligt

inkommen

att bjuda

2020-01-20.

Framfördes

att

Budgetprocessen

sker i den politiska

in politiska

partier

för dialog

i

budgetfrågan.

c) Centrumhuset vid Åsundavallen - DHR /KPHRs ritningsgranskare
ska vara hiss i det huset.
d)

Ritningsgranskning,
Lennart

tillgänglighet

berättar

presentation

idag tre träffpunkter

Härnström.

Utökat

med väntjänst.
fall finns

in till dialog

med Kinda hus.
(DHR)

om förbättringar

vid entrfö

till

planeras.

Seniorverksamheten,
Det finns

till diskussion

Kinda församlingshem

att han bjudits

församlingshemmet
e)

Lars tar med frågan

vill att det

på respektive

samarbete

Frivilliga

medarbetare

av hur det är nu (PRO)

med studieförbund

bidrar

till studiecirklar

i kommunen

Antal

aktiviteter

avgift

för den enskilde.

huvudort

och deltagare

Åsa

och fortsatt
och aktiviteter

som delvis arbetar

är inte färre

Chefer

berättade

gott samarbete
och i enstaka

som studiecirkelledare.

nu och all verksamhet

på alla nivåer

har varit

bedrivs

utan

ute och besökt

verksamheten och fö5t upp, Åsa Härnström är närvarande och har tex möten
med väntjänst.
f)

IVPA (PRO)-I
En viktig
rapport

väntan

på ambulans

trygghetsfråga
i slutet

i kommunen.

SamhäIlsbyggnadsnämnden

av 2019 om konsekvenserna

av förändringen.

g) Säker hem@ån@- finns en färdig utrednin@?
säkrar

trygg

hemgång

med resultat
h)

på kommande

man mer om "vårdcentrum"

finansiella

frågan,
fråga.

hur kostnader

kring olika frågor.

Nära vård startar

hemma

och hemsjukvårdsinsatser.

fastställas

behöver

Lars återkommer

information

bostäder,

pågår om flytt

av verksamhet,

flytta

under

våren.

till de boende,

kommer

Rådet skickar

tex parallellt

är
med

kan

på platsen

att presenteras

med att det varit

upp en lapp. Lyfts fram

och gemensamhetslokal

från villa till lägenhet.

är återremitterad

och region

plats för vårdcentrum

ex att Kinda hus går och mäter

med att sätta

med gästrum

pågår och den

med

på nästa möte.
hur är dagsläget?

det inte räcker

kommun

hos den enskilde

Innan

Kinda gård,

kommunstyrelsen

mellan

Samtal

man veta vad det ska vara och kraven

Lars återkommer

Lokalfrågan

än vårdcentral.

ska fördelas

hemtjänst

Utredning

sign

i frågan.

KPHR

Nu pratar

mera.

Justerandes

vill veta hur man

Vårdcentral,vadhändernu,viIkatankarharkommunenifrågan?

en viktig

i)

Beredningen

och vad som händer

Lars ingår i S13 och SVO för samarbete

fick en

kommer

att belysas

Utdragsbestyrkande

brist på

ilokalerna

vikten

och att

av attraktiva

så att man som tex äldre

Frågan om ekonomiska

och helheten

på

aspekten

kan

togs upp, frågan

och redovisas

i
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Kommunala

pensionärs-

och

handikapprådet

remissvaret
lokaler
j)

måste

Planerna
Finns
att

för

Rådsledamot

i utredningen

såsom

tex

och

med

framöver.

Om

behov

ICA, lokaler

det

toalett
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framöver.

stationsområdet

intentionsavtal

rivas

2020-02-27

kommer

inbegripas

för

lösning
k)

KPHR

som

Sida

vid

dröjer

Bexhuset

av toalett

i form

med

framhåller
och

samtliga

Leoparden.

(SPF)

av stationsområdet

byggnation

stationsområdet

att

av nya

vara

ett

kan

lokaler

komma

kan tillfällig

alternativ.

TrottoarpratareiKisa,urtilIgänglighetssynpunktochefterIevnadavlokala
ordningsföreskrifter.
KPHR
ett

lämnar

svar

(SPF)

en synpunkt

via kommunens

via sekreterare

%6 Rapport

för

Utredning

pågår

Rådet

valde

om

Ny förvaltningschef

rekryteras

frågor

med

budget

2020

av effekterna
och arbetar

Många vill utöka verksamhet/bygga
nu. Matavfall

insamling"

fram

vad man

Trafiksamordning
två personer

kommer
behöver

har setts

över,

om tomteri

har vidtagits

konsekvenserna

nu med

budget

och följs

följs

upp.

upp,

Nämnden

2021.

bli ett krav framöver

i awaktan

som idag hanterar
rådet

på rådet.

nära vatten. Vatten avlopp och flöden av cykeltrafik

kommer

att söka dispens,

"fastighetsnära

presenteras.

på den tid som återstod

nu. Besparingsåtgärder

iigger

läget

resultatet

- Mikael Österling

görs och uppföljning

undersöks

i maj kommer

- Ej närvarande

besparingar
i linje

i Horn,

övriga

SamhäIIsby@znadsnämnden

bygga

ber

- Lars Karlsson

att prioritera

Bildninzsnämnden

Fråga från

och

mötet.

om 55+ boende

och omsorzsnämnden

och lyfter

mötet,

- Lars Karlsson

Vård-

första

under

från nämnderna

Kommunstyrelsen

mm

hemsida

på hur förpacknings-industrins

att ske. Man
arbeta

och förvaltningen

med.

arbetar

med

och fungerar

väl dock finns

lösning

riskanalys

Räddningstjänsten

kommer

i

för

i verksamhet

är en annan

fråga.

en viss sårbarhet

finns

då

det dagliga.
Horn,

finns

ett beslut

om att i dagsläget

inte

exploatera

och

ut VA osv till tomterna.

%7 Övriga «r%or.
*

INFO

om Seniormässan

Åsa Härnström
*

berättar

eftermiddag

den 18/3

Förändrinq

i verksamhet

Verksamhetschef
sker

i huset

service

skiljs
*

Omb

åt. Start

Johansson

korttidsplats,

av boende

tre platser

vara en seniormässa

på Kinda

berättar

med inriktning

med inriktning

om den interna

växelvårdsplats

och boende

demenssjukdom.

demens

i kommunhuset-

att ta si

till hissen

förändringen

LS

som

med särskild

Sammantaget

och att växelvård

I maj.

nad av entrå

gård

Berqdala

Cecilia

gällande

i from

ytterligare

att det kommer

öppnas

och korttidsplatser
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och
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Trångt
Extra

*

KPHR

för besökare
penqar

extra

om extra

för Kinda
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medel
gav Kinda

och Bildningsnämnden

innebär
*

Sida

och illa skyltat

fr staten

överenskommelse

m

2020-02-27

Skatteutjämningssystemet
omsorg

nträdesdatu

kommun

ca totalt 17 milj extra

fick större
medel

delen

tagits

av detta

som vi i dagsläget

2020,

Vård - och

På riksnivå

har en

inte vet vad det

då de inte är fördelade.

Stångåqården

Vi väntar fortfarande på svar från arbetsmi5överket angående krav kopplat till

arbetsmiljö

ska hantera
andra

och lokalerna,
frågan

kommuner

vidare.

16 april

besked

Stångågårdens

då det inte Funnits

på Stångågården

% 8 Kommande

och detta

behövs

som en grund

boendeplatser

behov

hos Kindas

fullt ut.

möten

beredning

5 maj KPHR

% 9 Avslutning
Ordförande

Justerandes

sign

tackar

för visat

intresse

och förklara

Utdragsbestyrkande

(,/aL-,,l{'

mötet

avslutat.

har hyrts
medborgare

för hur man
ut till tex
av platserna

Kom

och

träffa

produkjer

och

k ul t u r,
vård,
Å

-

IVa'

s k ö n h e t,

och

i e k ni k,

upplevelser

f ö r s e ni o r e r.

Självklar"i

bjuder

VÄL

h'l'-

Y"

på

FIKA!

KO M N A ! Y

med

- från

Rimforsa

- från

Horn

anmäl

er

0707-24

vi

l

TRANSPORT

IU

inom

e k o n o mi,

shopping

l'l-

fY

erbjudanden

b o e n d e,

V A RMT

Å

med

k a o m r å d e n : h äl s a,

oli

ll

utställare

(STATION):
(TORGET):

till

VikingBuss:

busskjuts

12.00

12.45
på:

66 70; info@vaxtkraftkinda.se

Kkonmdma
un

Kinda-Ydrc
Sparbank
:*

Wxtkraft
l'l!l!

4r.ii
%J
Kinda

14} 1aiaada4

