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Information av ekonomichef Stefan Tengberg

Stefan Tengberg informerade om och visade ett bildspel över det ekonomiska läget i Gislaveds kommun.
Budgetresultatet (prognos) för år 2011 är efter årets slut beräknat till + 28 mnkr.
Budgetmaterialet och de övergripande målen arbetar politikerna med.
Skatteintäkterna ligger på + 19 mnkr. (Sverige har gått bra och skatteintäkterna ökar som följd av 2010
och 2011 års skatteunderlag i landet). Skatten för nästa år sänks med 10 öre. Kommunalskatten är inte
baserad på invånarnas lön i Gislaved.
Gislaveds kommun har en fin kvalitet och den kostar pengar men kommunen har inga lån utan alla
satsningar görs med eget kapital.
Den ekonomiska oron som råder ibland annat Grekland och Italien påverkar vår ekonomi.
KUL-projektet (Kommunalt ungdoms lyft) blir permanent och 4,2 mnkr satsas i projektet. Kommunen har
länets högsta ungdomsarbetslöshet.
Planerade satsningar inom Socialnämnden är: En ny gruppbostad , utveckla en god demensvård såsom att
öka personaltätheten, undersköterskeutbildning, närproducerad mat, ledningsorganisationen ses över,
utökar IT-stödet samt en del mindre satsningar.
Servicelägenheter är omvandlade till trygghetsbostäder från 2011-11-01.
BUN (Barn och Utbildningsnämnden) och Socialnämndens verksamheter kostar mest.
Befolkningsprognos för år 2010 är 29 111 invånare och för år 2016 är 28 787 invånare vilket ger ett
resultat på -1,1 %.
63 mnkr satsas på Mötesplats Gisle (tidigare Gisleparken) år 2011-2016 och ytterligare 15 mnkr kan
komma att tillföras utöver planperioden.
Ny- eller ombyggnad av Nordinskolan i Smålandsstenar är planerad under år 2012.
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Information av områdeschef Annika Park och av demenssjuksköterskan Annika BardKarlsson, Demenscentrum Blomstervägen

På Demenscentrum finns en dagverksamhet för åtta (8) personer/gången, fyra (4) gruppbostäder med 9
lägenheter/villa (gul, grön, röd och blå villan), 20 lägenheter på Solängen (10 för de som kommit längre i
sin demens) och en Sinnenas trädgård. Stödverksamhet finns för anhöriga. Verksamheten bygger på att
alla som vistas/bor på Demenscentrum ska ha genomgått en demensutredning samt fått ett hembesök före
inflyttning. Detta för att få en levnadsberättelse som utgör grunden för en individanpassad och ett
målinriktat förhållnings-/arbetssätt. Kontaktmannaskap (kontaktmannen har huvudansvaret för städ,
dusch, egen tid, ansvar för genomförandeplan och levnadsberättelse) är också en viktig del. De
individuella behoven styr hur verksamheten bedrivs. Verksamheten bygger på respekt, meningsfullhet
och tillit för att behålla självkänslan.
Inom- och utomhusmiljön är anpassad för dementa och är hemtrevlig, hemlik och välkomnande. God
vällagad och näringsriktig mat serveras. Hyresgästen får ta med privata saker, möbler (helst inte säng)
lakan och handdukar. Aktiviteter planeras efter hyresgästens behov.
Foto visades på några aktiviteter som erbjuds..
Grundtanken är att bo kvar livet ut då den som har en demenssjukdom bör undvika stora förändringar i
miljön.
På Demenscentrum arbetar 95 personer. All personal ska ha genomgått en högskoleutbildning i
psykogeriatrik, 10 p och aktiveringspersonalen går en KY-utbildning, 40 p. Arbetssättet är att arbeta
salutogent (hälsans ursprung) som innebär att man ser till det friska hos en person: Man vill uppnå att
hyresgästen får ökad delaktighet och större möjligheter att påverka sitt liv, personalen skapar mer tid för
hyresgästen, mindre stress hos personalen, ökad arbetsglädje och yrkesstolthet.
Demenscentrums värdegrund, på Gislaveds kommuns hemsida.
Kognitiva hjälpmedel och annat myspys finns såsom vetekuddar, dunkuddar, bolltäcke, terapeutiska
dockor och djur, fotoalbum (bilder, dofter), taktil beröring, kan ge en nattmacka vid sömnsvårigheter,
med mera.
En kör (Blomsterkören) finns på Demenscentrum.
Besökare kan beställa mat och fika när de besöker någon av hyresgästerna. Det finns också möjlighet att
hyra en övernattningslägenhet.
Områdeschefen och demenssjuksköterskan visade Kommunala pensionärsrådets ledamöter runt på
Demenscentrum samt svarade på de frågor som kom upp.
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Information övriga nämnder

Ingen ledamot från Kommunstyrelsen var närvarande.
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Övrig information

Ordförande informerade om:
o att beslut om ansvaret för hemsjukvården förs över till kommunalt huvudmannaskap
o att beslut tagits om Kom Hems avsiktsförklaring vård, omsorg och rehab nära dig. Syftet med
avsiktsförklaringen är att lägga en gemensam grund för det fortsatta utrednings- och
förberedelsearbetet inför kommunernas övertagande av hemsjukvården. En skatteväxling görs
mellan landsting och kommun.
o att Gislaveds kommun har ombetts att göra ett betänkande av utredningen En nationell
samordnare om kommunaliserad hemsjukvård.
o att förenklad biståndsbedömning införs från 2012-01-01 för personer 80 år och äldre med högst 8
timmar/månad. Avgiften följer gällande avgiftstaxa.
o att alla som ansöker om trygghetslarm från 2012-01-01 beviljas. Avgiften är idag 110
kronor/månad.
o att pensionärsföreningarna får dela på 62 517 kronor i bidrag. Grundbidrag söks på våren och
betalas ut på hösten.
o att minska ner på antalet vårdplatser. Behovet av platser är större i norr än i söder (saknas platser i
Gislaved). Flera förslag är under utredning på hur vårdplatser ska nyttjas på bästa sätt och en
utredning av korttidsplatser och vård i livets slutskede är också på gång.
o Förtroenderåden ligger på is. En förändring kommer att ske. Hur? Vad? vet vi inte! Men en
förnyelse behövs. Förtroenderåden har fungerat olika på kommunens vårdboende.
o att Socialförvaltningen går i genom regelverket för utdelning ur Gustav Svenssons trivselfond
som är donerad till Solbacka.
Programområdeschefen Äldreomsorg informerade om att LOV kommer att införas i två steg. I steg ett
införs LOV för serviceinsatser och steg två (personlig omvårdnad) när den sammanhållna hemsjukvården
är klar.
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Övriga frågor

Vetlanda kommunala pensionärsråd har utbildning för sina ledamöter. Saknar det i Gislaveds kommun.
Ytterligare arbetsuppgifter för pensionärsrådet kommer i samband med hemsjukvården.
Endagarsutbildning.
Frågan ställdes om hur försäkringar skyddar om en olycka händer i samband med volontärarbete?

Kommunala pensionärsrådet föreslår
att

programområdeschefen Äldreomsorg undersöker vilket försäkringsskydd som finns när en
olycka händer i samband med volontärarbete.
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godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Nästa sammanträde med Kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 8 mars 2012.
Övriga sammanträden 14 juni, 20 september och 15 november 2012.
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