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Information av ekonomichef Stefan Tengberg

Stefan Tengberg informerade om att år 2010 ekonomiska resultat för Gislaveds kommun uppgår till +25,2
mnkr vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkterna.
Den största investeringen under år 2010 var Demenscentrum, Blomstervägen, Gislaved.
Mer resurser till verksamheterna om investeringsnivån är lägre.
Befolkningen minskar i Gislaveds kommun och var vid årets slut 29 111 personer. Minskningen beror på
att födelseöverskottet fortfarande ligger lågt samt att antalet som flyttar ut är fler än de som flyttar in.
Skolelever minskar och äldre ökar. Flera kommuner i länet minskar sin befolkning men Jönköpings län i
stort har ökat.
Kommunalskatten är 22.08% för år 2011.
För övrigt går Sverige bra och Gislaveds kommun ligger bra till.
Behovet av lokaler ska ses över, kan man samordna flera verksamheter? Jämförelse: Elevantalet minskar
med fastigheterna finns kvar.
Gislaveds kommun har väldigt fin och bra äldreomsorg med hög kvalitet. Kommunen är på 18 plats av
landets 290 kommuner när det gäller en undersökning gjord på helheten, mat och social samvaro på
särskilda boende.
Folkhälsan i Gislaveds kommun visar på en del bekymmer såsom hjärtinfarkt, lungcancer, rökning,
övervikt.
Alla ledamöter fick en Årsredovisning 2010.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Information om förebyggande hembesök år 2010

Liselott Edvinsson informerade om projektet ”Förebyggande hembesök i Gislaveds kommun. Projektet
innebar att alla som fyller 80 år under år 2010 erbjuds hembesök. Undantag för dem som har beviljad
insats enligt Socialtjänst- eller färdtjänstlagen.
127 personer har kontaktats och erbjudits hembesök. Av dessa har 115 personer fått informationsmaterial
genom hembesök eller utskick av informationsmaterial. 8 personer har tackat nej till hembesök och 4
personer var oanträffbara.
Mappen med informationsmaterial innehåller bland annat en folder med telefonnummer till
kontaktpersoner inom kommun och landsting, broschyr från Samhällsskydd och Beredskap ”Säkerhet i
vardagen, tips och råd på äldre dar” och ”Goda vanor för att förebygga fallskador” från Landstinget i
Jönköpings län. Syftet är att sprida en bred information om kommunens verksamheter till äldre.
Vid hembesöket går man igenom ett frågeformulär tillsammans samt lämnas en enkät om ”Hur du
upplevde hembesöket?”
Alla ledamöter fick en rapport 2010, ”Förebyggande hembesök till äldre i Gislaveds kommun.”
Onsdag 25 maj 2011 firar Vitsippan 5 år. Välkommen att komma och fira med oss!!!

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Justerares underskrift
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Övrig information

Marie Christiansson informerade om att Gislavedshus AB tar över kommunens 121 servicelägenheter och
förändrar dem till trygghetsbostäder. Socialförvaltningen har ingen möjlighet att bestämma över vem som
ska bo där. Vem som helst över 70 år och funktionshindrade kan hyra en lägenhet. Ingen behöver flytta
som bor i en servicelägenhet idag.
Fastighetsägare kan se till att ändra sin fastighet till trygghetsboende men fastigheten ska ligga bra till och
ha god tillgänglighet.
År 2012 – 2013 går hemsjukvården över till ordinärt boende.
Gislaveds kommun har för avsikt att ta över Gisleparken. Vad ska vi ha Gisleparken till?
Allaktivitetshus! En arbetsgrupp ”Gisleparken 2.0” är utsedd och Marie kommer att representera
Socialförvaltningen. Marie bad att pensionärsorganisationerna ska utse några representanter som bör
ställa upp och vara med och påverka. Viktigt med idéer. 25, 26 och 27 maj kommer konsult Torsten Hild.
Satsningen på Gisleparken påverkar även skolorna då en ny gymnasielinje Hotell- och restaurangprogram
är under diskussion.
Inget är gratis så en hyra kommer att tas ut vid lån av lokaler.
Kulturförvaltningen blir huvudman och ansvarig för nya Gisleparken.
Nya förslag på matpriser för pensionärer, anhöriga samt personal.
Arbetet med att ta fram förslag på riktlinjer för förenklad biståndshandläggning pågår.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

pensionärsorganisationerna meddelar Marie Christiansson vem som kommer till
arbetsgruppen.

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

§ 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
5

Sammanträdesdatum
2011-05-12

Övriga frågor

SPF ställde frågan när blir det klart med en ny områdeschef på Solbacka i Reftele? Önskemål är också att
något från Socialförvaltningen tar kontakt med personalen samt att en chef med social kompetens anställs.
Marie svarade att annons kommer inom det snaraste och att hon varit i kontakt med personalen.
Finska föreningen informerade om att det är ca 80-90 personer i föreningen som är finsktalande och som
kan behöva hjälp av hemtjänsten senare. Efterlyser personal som är finsktalande.
PRO ställde frågan om det ska stå Kommunala pensionärsrådet beslutar i protokollen?
SPF undrade när Äldreomsorgsplanen skrevs? Pensionärsorganisationerna vill vara delaktiga i arbetet
med äldreomsorgsplanen från början.
Marie svarade att äldreomsorgsplanen är under beredning och att till hösten påbörjas arbetet med den.
PRO ställde frågan om varför Sociala förtroenderådet på Solbacka är nedlagt?
Ordförande svarade att det är områdeschefen på Solbacka som kallar. Hur sociala förtroenderåden ska se
ut och hur vill vi de ska se ut, diskuteras i de politiska grupperna för att hitta en mening med det hela.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

Marie Christiansson ska undersöka om det finns finsktalande hemtjänstpersonal eller hur
man i framtiden ska lösa detta.

att

PRO får gå vidare med om protokollen ska ändras.

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Nästa sammanträde med Kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 18 augusti 2011.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande

