Ordinarie ledamöter i

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet
för funktionshinderfrågor
kallas till gemensamt sammanträde torsdagen den 23 november
2017, kl. 8.30 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av
följande ärenden:
ÄRENDEN

BILAGA

1.

Upprop samt val av justerare

2.

Sammanträdeskalender 2018 förvaltningschef Eva Andersson

X

3.

Kort information om hur det fungerat med
färdtjänsten efter det att Västtrafik tog över
avtalet

X

4.

Äldreomsorgen på Skaftö – tidsplan för
fortsatta diskussioner med fokusgrupper
samt information till referensgrupperna –
förvaltningschef Eva Andersson

5.

Information om brukarundersökningar
genomförda inom avdelning
LSS/socialpsykiatri – avdelningschef
Camilla Karlsson
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6.

Frågor från PRO, SKPF, SPF Gullmaren och
Aktiva Seniorer:
-

Hur går det ihop med
anställningsstopp i hemtjänsten och
att minska övertid och timanställning

-

Är det ändrade regler när
pensionärsföreningar kommer och
underhåller på olika äldreboenden?
Tidigare har de boende serverats
kaffe och det har funnits tillfälle för
en pratstund med gästerna.

-

Socialnämnden överskrider budgeten
för 2017 och ett antal sparförslag är
föreslagna. Är det bara på
äldrevården det skall sparas? Kan
man dela upp budgeten på äldrevård
och ungdomsvård?

8.

Återkoppling från brukarorganisationerna –
vad vill ni återkoppla till förvaltningen från
era verksamheter?

9.

Övrigt

2017-11-10
Kommunstyrelseförvaltningen
Ricard Söderberg (S)
Socialnämndens ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare
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Ärende 2 på dagordningen
Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2017-11-08

SON 2017-000223

Avdelningen för verksamhetsstöd
Anne-Marie Mattsson, 0523- 61 31 05
anne-marie.mattsson@lysekil.se

Sammanträdeskalender 2018 för KPR/KRF
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender 2018 för
Kommunala pensionärsrådet KPR och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
KRF.
Följande dagar föreslås för 2018 års sammanträden:
Torsdagen den 8 mars
Torsdagen den 14 juni
Torsdagen den 6 september
Torsdagen den 15 november
Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådet KPR och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
KRF godkänner upprättat förslag.
Ärendet
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag så att nämnder och
styrelser med flera i oktober/november kan besluta vilka sammanträdesdagar som
ska gälla för nästkommande år.
I förslaget har hänsyn tagits till ekonomienhetens planering för ekonomiska
uppföljningar samt för budgetarbetet i övrigt.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Anne-Marie Mattsson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
Representanter för KPR och KRF
Förvaltningschef
Avdelningschefer vård och omsorg, LSS/socialpsykiatri samt för biståndsenheten
Utredare
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Sid 1/1

Ärende 3 på dagordningen

Lite info till pensionärsrådet gällande färdtjänsten.
Den 19 juni tog Västtrafik över avtalet för färdtjänsten. Övergången har gått bra. Ett
par personer hade vid start inte ”kommit över från Taxi väst till Västtrafiks
trafiksystem” men detta har nu åtgärdats. Det har inkommit 2 synpunkter sedan
start. En har haft svårt för att höra vad beställningscentralen säger och en person har
påpekat att den tycker resorna är dyra. Vi har fått positiv respons av många som har
färdtjänst att de nu kan åka längre sträckor och inte behöva ansöka om riksfärdtjänst,
exempelvis när man ska åka till Trollhättan, Strömstad m.m.

Med vänlig hälsning
Linda Wising
Handläggare, enheten för administration, samhällsbyggnadsförvaltningen
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