SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum

2012-11-15

Gripen, Gislaved kl. 08.30 – 11.40

Plats och tid

Bengt Petersson, ordförande
Lena Åsberg, socialnämnden
Lis Melin, socialnämnden
Ulla Petersson, SKPF
Pentti Kuhna, Finska PF
Rolf Handberg, SPF
Majken Larsson, SPF
Ingrid Jansson, SPF
Rigo Fredriksson, SPF
Siv Sandahl, PRO
Egon Johansson, PRO
Uno Ekberg, PRO

Övriga deltagande

Utses att justera

Stefan Tengberg, ekonomichef
Margareta Hammarberg, konsult äldreomsorgen
Jan Ekström, mötessekreterare

Siv Sandahl
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägen att Ingrid Jansson samt Egon Johansson anmälde att de har frågor
att ta upp under övriga frågor.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen med föreslagna tillägg.

§ 25

Genomgång av föregående mötes protokoll

Siv Sandahl föreslog att det, i mån av plats, ska skrivas mer än en paragraf per sida i kommunala
pensionärsrådets protokoll för att spara papper. Förslaget gillades av övriga ledamöter.
På grund av att det blev något fel vid utskriften av Tillgänglighetstrategin, som skickades ut efter senaste
kommunala pensionärsrådets möte föreslås att Tillgänglighetsstrategin ska skickas ut igen.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

i mån av plats, skriva fler än en paragraf per blad i kommunala pensionärsrådets protokoll.

Att

tillgänglighetsstrategin ska skickas ut igen.

§ 26

Ekonomiinformation (Stefan Tengberg)

Ekonomichef Stefan Tengberg informerade om ekonomin i Gislaveds kommun. Vi får ett prognostiserat
överskott på 21,7 mnkr för 2012. Kommunens totalbudget är ca 1500 mnkr. På grund av övergången av
hemsjukvården stiger kommunalskatten, från 21,65 kr, till 21,99 kr. Landstingsskatten kommer att sänkas
med motsvarande summa. Gislaveds kommun får i skatteutjämning 953 kr per kommuninvånare.
Prognosen på investeringar är 546 mkr för åren 2013-2017.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Information övriga nämnder

Bengt Petersson informera:
Socialnämnden har beslutat att socialförvaltningens tre programområden kommer att heta
Individ- och familjeomsorgen, Äldreomsorg och vård samt Funktionshinder och stöd.
Kommunala handikapprådet ändrar namn till Kommunala rådet för funktionshinder (KRF).
Köket på Mariagården ska byggas om.
Personalen i KomHem kommer att indelas i 6 team. Lokaliseringen av de 6 teamen kommer att
bli Anderstorp, Hestra, Reftele, Smålandsstenar, Gislaved samt Burseryd. Ca 20 personer
kommer att gå över från landstinget till kommunen vid årsskiftet. Personalen består av
distriktssköterskor, undersköterskor samt arbetsterapeuter. Sjukgymnast måste vi anställa
externt via annons.
Socialnämnden föreslår till kommunfullmäktige att en avgift på 300 kr/månad kommer att tas ut i
hemsjukvårdsavgift, oavsett antalet besök. Avgiften ingår i maxtaxan för hemtjänst. När avgiftens
storlek är fastställd av kommunfullmäktige önskar Ingrid Jansson att beslutet skickas ut till
pensionärsorganisationerna.
Reglementet för pensionärsbidragen är fastställt.
Sociala förtroenderådet ska läggas ner i sin nuvarande form. Politiker från socialnämnden, både
ordinarie ledamöter samt ersättare är utsedda att fungera som kontaktpolitiker på varje
trygghetsboende samt hemtjänstområde. De ska bl.a. delta på anhörigträffar.
Det finns fondmedel att ansöka. Förslag lämnas till Bengt Petersson.
Marie Lackenbauer har fått tjänsten som programområdeschef för äldreomsorg och vård.
Elisabeth Svensson har fått tjänsten som programområdeschef för funktionshinder och stöd.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

ge socialförvaltningen i uppdrag att när hemsjukvårsavgiften är fastställd skicka ut beslutet
till pensionärsorganisationerna.

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 28

Övrig information

Bengt Petersson informerar om att landstinget ska pröva om inrättande av en mobil enhet för
folktandvården som främst ska serva orter i länet som saknar tandvård. Lis Melin informerar att
landstinget kommer att satsa mycket i Gislaveds kommun.
Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 29

Övriga frågor

Ingrid Jansson framför önskemål om utbildning för ledamöterna i kommunala pensionärsrådet i hur
kommunen fungerar. Ingrid Jansson frågar om storleken på skatteväxlingen mellan vår kommun och
landstinget angående KomHem. Skatten i Gislaveds kommun stiger med 34 öre och sänks med
motsvarande grad i landstingsskatt. För gislaveds kommun innebär det 22 mnkr. Angående
journalhanteringen som Ingrid Jansson undrar över så svarar Margaretha Hammarberg att den
medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) arbetar med detta. Vidare undrar Ingrid Jansson om
personalen på trygghetsboendena fått någon utbildning angående läkemedel. Även detta arbetar den
medicinskt ansvariga sjuksköterskan med.
Egon Johansson undrar om de inneboende på våra äldreboenden endast ska serveras skummjölk och
bordsmargarinet lätta. Kostekonom Maria Ström bör kunna svara på denna och liknande frågor. Ulla
Petersson tog upp att det kan bli långt mellan måltiderna. Bengt Petersson sa att mellanmål serveras.
Uno Ekberg anmäler att detta var hans sista möte efter 10 år som ledamot i kommunala
pensionärsrådet. Bengt Petersson tackade Uno för hans insats i Kommunala pensionärsrådet.
Bengt Petersson avslutade mötet med att önska mötesdeltagarna ett tidigt god jul.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

undersöka möjligheterna till en utbildning för ledamöterna i kommunala pensionärsrådet.

att

till nästa möte i kommunala pensionärsrådet bjuda in kostekonom Maria Ström.

§ 30

Nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Måndagen den 21 februari 2013
Övriga sammanträden: 13 juni, 5 september och 14 november.

Justerares underskrift

Utdragsbestyrkande
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