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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 10:00-11:30

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande
Olof Andersson (S), socialnämnden
Kerstin Hurtig (KD), kommunstyrelsen
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Ulla Johansson, PRO
Barbro Alvarsson, PRO
Gun Einarsson, SPF
Anna-Carin Andersson, SPF
Eva Börjesson, SPF
Marianne Berggren, SPF
Gudrun Larsson, SKPF
Margot Håkansson, SKPF
Bengt Krans, SKPF avd. 35
Inga-Lill Gustafsson, RPG
Ulla Karlsson, RPG
Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Nina Brunhage, kultur- och fritidsförvaltningen, § 1
Hanna Danielsson och Karin Nilsson, Räddningstjänsten Väst, § 2
Camilla Sjölund, Käthe Sörensson Wiman, socialförvaltningen, § 4
Anne Göransson, verksamhetschef, socialförvaltningen, § 5
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§1

Aktivitetsstöd
Pensionärsföreningarna framförde vid kommunala pensionärsrådet 16
november 2016 att ett av villkoren för aktivitetsstöd är svårt att uppfylla. Det
gällde villkoret att ledaren måste vara medlem i föreningen. Detta är svårt att
uppfylla, då ledaren behöver ha spetskompetens, exempelvis vid
vattengympa krävs utbildad ledare.
Nina Brunhage, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen,
informerar om aktivitetsstöd till grupp för ledare som ej är med i
organisationen. Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över villkoren för
aktivitetsstöd och föreslår ändring. Ärendet ska antas av kommunfullmäktige
i november.
§2

Peppar, peppar - kampanjdag
Hanna Danielsson, informatör, och Karin Nilsson, utvecklingsledare,
Räddningstjänsten Väst, informerar om kampanjdagen ”Peppar, peppar” den
30 september 2017. Kampanjdagen är riktat till seniorer och handlar om
säkerhet för äldre.
§3

Webbutveckling Varbergs kommun
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
§4

Anhörigveckan
Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella
Anhörigdagen den 6 oktober och Anhörigveckan, som äger rum den veckan
då den 6 oktober infaller. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas
Riksförbund år 2005.
Käthe Sörensson Wiman, anhörigsamordnare, socialförvaltningen,
informerar om Anhörigveckan och vilka föreläsningar som erbjuds under
veckan i Varberg.
§5

Uppföljning hur statsbidrag använts för ökad bemanning
inom äldreomsorgen, egen regin
Anne Göransson, verksamhetschef, socialförvaltningen, informerar om
hur Varbergs omsorg använt statsbidraget för ökad bemanning inom
äldreomsorgen. Varbergs omsorg har satsat på hälsoledare inom särskilt
boende för äldre. Hälsoledarnas huvudsakliga uppdrag har varit att stärka
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arbetet kring de tre områdena: kost, hälsofrämjande aktiviteter och
delaktighet i form av boenderåd. Har genomförts en rad olika aktiviteter
och utflykter.
§6

Frågor/punkter från organisationerna
•
•
•
•

Information om Patientnämnden –
Patientnämnden kommer till kommunala pensionärsrådet
8 november 2017
Hur har verksamheten inom socialförvaltningens område
fungerat i sommar med vikarier –
Förvaltningen återkommer i frågan
Vad görs åt problemen på Östergården Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om vidtagna
åtgärder och förbättringsarbete på Träslövsvägen 23
Fria bussresor Kommunfullmäktiges beslutar om budget 2018 i november 2017

§7

Mötesplatser
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2017, § 195 att godkänna
upprättat hyresavtal, varigenom Varbergs kommun hyr en lokal av
Lorensberg 20 i Varberg AB under tiden 1 oktober 2017 till 1 oktober
2020. Lokalen som tidigare varit en butikslokal är på 144 kvm och i
markplan.
Erland Linjer (M), ordförande, informerar om att lokalen ska användas
som en mötesplats för seniorer. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer
tillsammans med några representanter från pensionärsorganisationerna,
att arbeta vidare hur mötesplatsen ska utformas och utvecklas.
§8

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Patientnämnden är inbjudna till nästa sammanträde. Ärendet som utgick
från dagens sammanträde, Webbutveckling planeras in till nästa
sammanträde. Information om mötesplatser planeras också in till nästa
sammanträde.
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