TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Rådet för pensionärs-och funktionshinderfrågor
Sammanträdesdatum

2022-02-28

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Skärhamn Kl. 1500-1730

Beslutande

Gun Alexandersson Malm
Hans Kristensson
Aida Tegeltija
Jan Magnusson
Lola Angelin
Laila Nilsson
Eva Bohman Petersson
Tomas Gustavsson
Bo Dahl
Tina Baudino
Lennart Thorvaldsson
Barbro Leidzen
Maud Hultberg
Birgitta Rutgersson
Birgitta Larsson
Lisbeth Wallberg
Eva Nilsson

Ersättare

Utses att justera dagen
protokoll
Underskrifter
– sekreterare

SN
TBAB
BoU
SPF
PRO
PRO
PRO, Kaprifol
SRF
Neuro
RF
SPF
SN
BoU
SPF
RF
PRO
PRO, Kaprifol

för SPF Jan Magnusson
för PRO Laila Nilsson
för funk Birgitta Larsson
..................................................
Malin Hägg

– ordförande

...................................................
Gun Alexandersson Malm

– protokolljusterare SPF

………………………………..
Jan Magnusson

– protokolljusterare PRO

………………………………..
Laila Nilsson

– protokolljusterare Funk

………………………………..
Birgitta Larsson

BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunala pensionärsrådet

Datum för
anslagets uppsättande

Datum för
anslagets nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret

Underskrift

………………………………..
Utdragsbestyrkande

Kommunala Pensionärsrådet
§1

2021-12-02

Mötets öppnande
Ordförande Gun Alexandersson Malm öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare för SPF väljs Jan Magnusson, för PRO Laila Nilsson och för
funktionshinderföreningarna, Birgitta Larsson.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns av rådet och läggs till handlingarna.

§4

Förlängd prövoperiod
Att begära hos kommunfullmäktige att förlänga prövotiden för rådet till oktober 2022.
Rådet har på grund av pandemin ej kunnat genomföra önskat antal möten för att göra en
bedömning av hopslagningens effekter.

§5

Förbehållsbeloppet 2022
Minimibeloppen för 2022:

Ensamstående 65 år och äldre
Gifta/sambor 65 år och äldre
Ensamstående 18-64 år
Gifta/sambor 18-64 år

1,35,46 % av prisbasbeloppet/12
1,1446% av prisbasbeloppet/12
1,3546% av prisbasbeloppet/12+10% av
ensamstående 65 år
1,1446% av prisbasbeloppet/12+10% av
gifta/sambor 65 år

5 339 kr
4 512 kr
5 879 kr
4 963 kr

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat
förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald.
Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande
inkomster som är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan
eventuellt utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som
regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp.
Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man.
§6

Påminnelse, Handlingsplan för att stärka personer med funktionsnedsättnings möjlighet
till kultur, fritid och inflytande, Martin Wallin, Kultur och Fritid.
Martin önskar återkoppling av handlingsplanen. Svar sänds till Malin Hägg per mail:
malin.hagg@tjorn.se.

§7

Köer till våra äldreboenden

Äldreboende

Demensboende
Trygghetslägenheter
Pensionärslägenheter

59 platser totalt (exkl.
Tubbelängan 9 platser, men
inkl Klövedal)
54 platser totalt

4 st (3 av 4 har fått erbjudande, tackat nej)

55 platser totalt
Kvarnbacken
30st totalt (15 i Höviksnäs
och 15st i SKärhamn

95 st

1 st (tackat nej till erbjuden plats)

163 st

Boende för personer
med funktionshinder

§8

LSS:
Skärhamn – 7
Kroksdal – 6
Kållekärr – 10 inkl. 2 SoLbeslut
Höviksnäs – 5
Övergårdsvägen – 11 inkl. 1
SoL-beslut (ej inkl. satelitlgh)
Fågelkärrsvägen – 5

1

Mötesdatum 2022
28 april k.l 15.00
20 juni kl. 15.00
19 september kl. 15.00
5 december kl. 15.00
Beredningsdatum 2022
11 april kl. 16.00
7 juni kl. 16.30
5 sep kl. 16.00
21 nov kl. 16.00

§9

Tandvård och munhygien
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cajsa Hamel presenterar arbetet kring tandvård och
munhygien.

§11

Skrivelse SPF, äldreboende
SPF har upprättat en skrivelse gällande nybyggnation av äldreboende i Höviksnäs/Tångeråsen.
Rådet beslutade att bjuda in representant från samhällsbyggnadsnämnden till nästa möte.

§12

SPF, deltagande av politiker
Samtliga föreningar önskar större närvaro av politiker som är valda att sitta i rådet.

§13

Broddar
Antalet vi lämnat ut är cirka 1.200st.

§ 14

Övrigt
Inkomna synpunkter kring tillgänglighet för våra badplatser.
Inkommen synpunkt kring parkeringsappar, allavåra äldre har inte en smartphone.
Information av MAS, 4 dos av vaccin planeras nu för våra boenden.
Information kring övergångsstället i Skärhamn mot hamnen, kommer att åtgärdas.
Tävling: Vad ska vi kalla rådet, en förkortning. Kom in med förslag.
Ordförande Gun Alexandersson Malm tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollet justeras

................................................................

