
 

  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Sida 

1 (10) 

 Sammanträdesdatum 2012-09-20 

  

 Plats och tid Gripen, Gislaved, kl. 08.30 – 11.35 
 

  Bengt Petersson, ordförande §§ 16-18 

Kjell Thelin, socialnämnden 

Lis Melin, socialnämnden 

Magdalena Forsbäck, socialnämnden 

Pentti Kuhna, Finska PF 

Rolf Handberg, SPF 

Ingegerd Andersson, SPF 

Rigo Fredriksson, SPF 

Majken Larsson, SPF 

Siv Sandahl, PRO 

Egon Johansson, PRO 

Yngve Svensson, PRO 

Lennart Häger, SKPF 

Ulla Petersson, SKPF 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Margareta Hammarberg, konsult äldreomsorgen  

Mattias Svensson, mötessekreterare  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 Utses att justera Ulla Petersson 

 Justeringens 

 plats och tid 
 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       16-23 

Mattias Svensson 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Bengt Petersson §§ 16-18, Lis Melin §§ 19-23  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 

Ulla Petersson  
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§ 16 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes med tilläget att Pentti Kuhna har en fråga att ta upp under övriga frågor. 

 

 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

att godkänna dagordningen med föreslaget tillägg.  
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§ 17 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 

Bengt Petersson återger det pågående arbetet med KomHem, överföringen av hemsjukvården från 

landstinget till kommunerna i Jönköpings län. 

 

Lis Melin informerar om funktionen med kommunala pensionärsrådet och vad som förväntas av 

ledamöterna. Informationen från protokollen/mötena förväntas återges av ledamöterna till sina 

medlemmar i de olika föreningarna.  

 

 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna.   
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§ 18 Budgetinformation 

 

Bengt Petersson informerar att budgetprocessen pågår inför de kommande åren. Nämndernas 

budgetförslag utifrån fastställda ramar är utarbetade. Socialnämndens budgetförslag har lämnats till 

kommunstyrelsen. Socialnämndens budget omsluter 526 mnkr. Budgeten är inte lagd fullständigt på den 

givna ramen utan några punkter är lagda utanför denna, bland annat utifrån skatteväxlingen i samband 

med övergången av hemsjukvården. 

 

Hemsjukvården ska införlivas med den nuvarande hemtjänsten i form av att 6 team i kommunen planeras 

i samarbete med de nuvarande hemtjänstgrupperna. På så sätt kan antalet personer hos brukaren 

minimeras. Bengt Petersson informerade om felaktigheter som förekommit i media. Lokalerna som 

påverkas i samband med övergången är Vitsippan samt Ekbacken. På Mariagården tas 1 st. 

trygghetsbostad i bruk som kontor för KomHem. Vid övriga orter löses lokalfrågan för KomHem i 

befintliga kontorslokaler. 

 

 Ulla Petersson frågade vad som gäller för Reftele. Det förekommer mycket rykten angående lokalerna i 

Reftele. Bengt Petersson informerar att den tidigare stängda avd. 7 vid Solbacka kommer att öppnas i 

form av gruppbostad, Lillgatan vilken ska öppnas som avdelning för äldre funktionshindrade. Margareta 

Hammarberg informerade att arbetet med KomHem följer planen gällande övergång av personal, teamen 

samt lokaler. Enligt Kjell Thelin kan lokalerna lätt återställas i de fall lokalerna återigen behövs i 

verksamheterna. Information angående övertagandet av hemsjukvården kommer att gå ut till samtliga 

hushåll med kommuntidningen G, Västboandan samt på Gislaveds kommuns hemsida. 

 

Inför budgetarbetet fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att utreda behovet av 

biståndsbedömda bostäder. Antalet korttidsplatser minskas från 29 st till 22 st. 10 st på Vitsippan, 4 st på 

Mariagården, 3 st på Solbacka i form av växelvård. 5 st på Blomstervägen i form av demensplatser. 

Vidare informerade Bengt Petersson socialnämndens beslut om att en ny form av  boende kommer att 

införas i kommunen, trygghetsplatser. 1-2 st i initialskedet som ska kunna fås utan biståndsbeslut. 

Hestragården har plats för detta. Det är till för att ge trygghet för de som bor hemma med hemtjänst. 

Trygghetsplats kan även vid akut behov ges till personer utan hemtjänst. Antalet permanenta 

vårdbostäder ökar från  från 349 till 350. Parboende är numera lagstadgat och erbjuds på Mariagården 

där 2-rumslägenheter finns. Det kan även ges vid andra områden där 2 rum kan tas i anspråk. Parboende 

kan ges även där enbart den ena parten har behovet.  

 

 

 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
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§ 19 Reglemente pensionärsföreningsbidrag 

 

Mattias Svensson, förvaltningssekreterare presenterar förslaget på nytt reglemente för bidrag till 

pensionärsföreningarna. Förslaget har behandlats i socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet 

beslutade vid sammanträdet den 19 augusti att ärendet skulle tas upp vid pensionärsrådets möte den 20 

september för att därefter tas upp i socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden för beslut. Efter 

diskussioner och diverse funderingar kommer pensionärsrådet fram till att socialnämnden bör anta och 

pröva föreslaget reglemente. 

 

 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.   
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§ 20 Information övriga nämnder 

 

Ingen information då representanter från övriga nämnder ej deltog. 
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§ 21 Övrig information 

 

Ingen övrig information.
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§ 22 Övriga frågor 

 

Undersköterskeutbildningen avslutas vid årsskiftet. Gislaveds kommun ligger i framkant när det gäller 

utbildning bland personalen. Äldreomsorgen har en intäktsökning p.g.a. att avgiften höjdes i våras. 

Avgifterna är kopplade till en indexerad uppräkning. Avgiften för hemsjukvården ses över, det lutar åt att 

någon form av avgift kommer att tas ut. Antingen som en månadsavgift eller avgift per besök. Avgiften 

kommer att kopplas till maxtaxan. Hemsjukvården är till för dem som inte kan ta sig till vårdcentralen. 

 

En annan punkt som tas upp är införandet av LOV (lagen om valfrihet) Ett externt företag är godkänt 

som utförare av service av hemtjänstdelen. Företagets namn är CVO-Christian vård och omsorg. Det 

erbjuder 50h/vecka i hela kommunen. Presentation av tillgängliga LOVföretag finns på Gislaveds 

kommuns hemsida. Erbjudande går till brukare i samband med biståndsbedömningen gällande tillgänglig 

utförare. 

 

Socialnämndens arbetsutskott har lämnat förslag till socialnämnden angående ändrad inriktning gällande 

halkskydd, vilka varit subventionerade. Subventionen ska nu tas bort då vi idag inte har enbart ett apotek 

utan flera aktörer samt att det även finns en mängd olika halkskydd. 

  

Lis Melin upplyser om ett eventuellt beslut att förlänga fixartjänsten med ytterligare en period. Detta 

innebär gratis inomhustjänster för 75+:are utifrån fallprevention för äldre. Även 

gräsklippningsabbonemang kan tecknas mot en kostnad. AMO (arbetsmarknadsorganisationen), där 

fixartjänsten ingår ska flytta till Västboskolan, Anderstorp. Det ses över om fixartjänsten ska avknoppas 

till ett socialt företag. 

 

Begreppet handikappad kommer att försvinna som uttryck. Vad som kommer att ersätta uttrycket 

handikappad är ej fastställt. Diskussioner har pågått kring användningen av handikappbegreppet. 

Handikapprådet kommer att få ett annat namn t. ex. rådet för funktionshinderfrågor, rådet för 

funktionsnedsatta. Socialstyrelsen föreslår funktionstillstånd samt funktionshinder. Socialförvaltningens 

tre områden föreslås heta Individ- och familjeomsorgen, Funktionshinder och stöd samt Äldreomsorg 

och vård. 

 

 Margareta Hammarberg önskar bifoga kommunens tillgänglighetsstrategi till det färdiga protokollet. 

 

Pentti Kuhna undrar vilken försäkring som gäller när man är ute och går med någon rullstolsburen ifall 

den som går med rullstolen ej har någon försäkring. Till nästa möte ska det ha kontrollerats med 

kommunansvarig för försäkringar vilket försäkringsskydd som gäller för de som agerar promenadhjälp 

eller via vän- eller gentjänsten. 

 

Yngve Svensson ställde frågan ifall representanterna för de olika pensionärsföreningarna i Kommunala 

pensionärsrådet är försäkrade under mötestiden. Lis Melins bedömning är att de inte är försäkrade p.g.a. 

att inget arvode utgår. 

 

Majken Larsson frågar om, dörröppnare på kommunens trygghetsboenden. Lis Melin sa att vi ska 

informera Gislavedshus AB samt fastighetsnämnden att dörröppnare saknas vid vissa trygghetsboenden  

samt att vissa dörrar är svåra eller tröga att öppna. För att gå vidare i frågan behövs att det noteras vilka 

ställen detta avser. 

 

Diskussion kring säkerheten vid övergångsställen lyfts. Margareta Hammarberg påtalar att kommunala 

pensionärsrådet ska tänka på denna fråga utifrån en tillgänglighetsstrategi och vad det innebär. 
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Rolf Handberg anser att det behövs handikappvänlig busshållsplats vid Smålandia i Gislaved. Detta ligger 

dock på länstrafikens ansvar. 

 

 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar 

 

att bifoga kommunens tillgänglighetsstrategi till det färdiga protokollet. 

 

att kontrollera försäkringsskyddet för ledsagare vid promenadhjälp samt de som är 

 behjälpliga via vän- eller gentjänsten. 

 

att via skrivelse påtala för Gislavedshus AB samt fastighetsnämnden att dörröppnare saknas 

 vid vissa trygghetsboende samt att vissa dörrar är svåra eller tröga att öppna.     
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§ 23 Nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet 

 

Torsdagen den 15 november 2012. 


