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Information övriga nämnder

Ingen ledamot från Kommunstyrelsen var närvarande.
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Övrig information

Programområdeschef Äldreomsorgen informerade om Seniordialogen, Ett Gott Liv Hela Livet, onsdag 19
oktober 2011, kl. 09.00 – 16.00, Jönköping hotell och konferens, Jönköping. Tema: Vad har hänt under
året som gått och hur ska vi gå vidare! Se bilaga 1.
Marie påminde också om Workshop om den nya hemsjukvården, onsdag 28 september 2011, kl. 09.0015.00, Kungsporten, Huskvarna. Tema: Framtidens hemsjukvård i vårt län – hur ska den se ut?
Ordförande informerade om:
o att en arbetsgrupp är utsedd för att se över Äldreomsorgens avgifter. OBS! Ett förslag:
Arbetsmaterial för samråd delades ut och gicks igenom. Inga beslut är tagna utan Socialnämnden
kommer att föreslå Kommunfullmäktige att besluta i november om de förslag på avgifter inom
äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade som är föreslagna. Avgiftsjämförelse på
olika fiktiva personer med hemtjänst och en del andra kommuner gicks också igenom. Se bilaga 2
(endast till närvarande ledamöter). Ordförande bad ledamöterna att lämna sina synpunkter på
förslaget senast till nästa Pensionärsråd, 10 november 2011. De nya avgifterna kommer att träda i
kraft under våren 2012.
o att sammanslagning av sjukresor och färdtjänst ännu inte är klart.
o att kommunens servicelägenheter (121 lägenheter) i Gislaved, Anderstorp, Hestra, Reftele och
Burseryd omvandlas till trygghetsbostäder från 1 november 2011. Ingen biståndsbedömning
krävs utan det räcker att en person i hushållet fyllt 70 år. Intresseanmälan lämnas hos Gislaveds
kommuns fastighetskontor eller AB Gislavedshus. Primärvården tar över HSL-insatserna i
trygghetsbostäderna.
o att fem (5) platser för växelvård på Vitsippans äldreboende omvandlas till vårdbostad. Minskar
växelvårdsplatser till tre (3) och att de flyttas till södra delen av kommunen.
o att undersköterskeutbildningen för 60 personal startar 3 oktober 2011. Personalen läser och
arbetar växelvis under tre (3) terminer. 30 vikarier kommer att arbeta under tiden.
o att utvecklingen av en god demensvård kommer att fortsätta. Det krävs ökad personaltäthet,
utbildningsinsatser, nya metoder och ett nytt arbetssätt.
o att en skatteväxling mellan kommunen och landstinget kommer i samband med övertagandet av
hemsjukvården.
o att Socialnämnden har en budget för år 2012 på 513 miljoner kronor i nettokostnader.
o att ge handledning för personal inom äldreomsorgen.
o att maten inom äldreomsorgen ska vara 25 % ekologisk och närproducerat odlad.
o att Hagagårdens kök ska byggas om.
o att en gruppbostad (LSS) med sex lägenheter är planerad på Skomakargärdet, södra infarten i
Gislaved.
o Kommunfullmäktige har lämnat krav till Socialnämnden att se över de höga kostnaderna för
lokaler som står tomma (endast förändringar av verksamhet, inga nedläggningar).
o att tillsyn av Östergårdens demensboende är planerad till 22-23 september och genomförs för att
granska vården och omsorgens innehåll.

Kommunala pensionärsrådet föreslår
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Övriga frågor

Samordnare anhörigstöd informerade om att torsdag 6 oktober kommer Lisa Andersson från tidningen
Äldreomsorgen till centrumkyrkan i Gislaved för att berätta, skämta och ingjuta mod, Livskvalité när livet
tar andra vägar. Hela människan, serverar mat och fika till självkostnadspris. Anmälan senast 30
september till telefon 0371-811 29.
Clara delade också ut en tidning 100 projekt för en bättre vardag för äldre och anhöriga samt en broschyr
Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Låt oss hjälpa dig…
Efter ett referat i Värnamo Nyheter gällande LOVEN har en ledamot i PRO skickat skrivelser gällande
artikeln till Kommunfullmäktige, men inte fått svar. Genomförandet av LOVEN har diskuterats men inte
sakfrågan enligt medlemmen.
Angående LOVEN så ska materialet korrigeras och förbättras och inget sammanträde har ännu ägt rum
efter semestern.
En ledamot från PRO önskar att protokollskrivningen återgår till minnesanteckningar samt ställde frågan
om det ska stå Kommunala pensionärsrådet beslutar i protokollen? Övriga ledamöter tycker de nya
protokollen är bra. Ordförande kommer att ta detta (protokoll eller minnesanteckningar) med till övriga i
Kommunhuset som handlägger protokoll för att höra deras synpunkter.
Föreningsverksamhet/bidrag: Grundbidrag samt medlemsförteckning är viktigt. Föreningarna får inte bli
bidragsberoende då bidragen betalas ut i efterhand. Socialnämnden har inte behövt göra några
prioriteringar denna utbetalning. Alla ansökningar som kommit in har beviljats då de föreningar som sökt
bidrag följt de riktlinjer som finns. PRO och SPF ar tacksamma för de bidrag som kommer föreningarna
tillhanda.
Det är ännu inte klart med vem som får tjänsten som områdeschef för Solbacka.
Ingen gemensam resa till Workshop om den nya hemsjukvården, onsdag 28 september 2011, utan varje
förening samordnar sina resor.
Mötessekreteraren lämnade en adressförteckning till ledamöterna i PRO och SPF för att se över vilka
personer som är aktuella i deras föreningar.

Kommunala pensionärsrådet föreslår
att

ordförande undersöker om det ska stå beslutar eller föreslår i protokollet.
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godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Nästa sammanträde med Kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 10 november 2011. Plats: Demenscentrum Blomstervägen, Gislaved
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