
GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2015-08-20

Plats och tid Sammanträdesrum Nissan i Gislaved, 1<1. 08.30 - 1 1 .50

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande socialnämnden
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Bengt Petersson, socialnämnden
Lena Asberg, socialnämnden
Laila Rosén, SPF
Ake Danielsson, SPF
Karl-.Gustav Lorentsson, SPF
Jan-Ake Hultquist, PRO, tjänstgörande ersättare
Ingvar Holmén, PRO
Lennart Häger, SKPF

Övriga deltagande Marie Lackenbauer, Vård & Omsorgschef
Jan Ekström, mötessekreterare
Carina Helgesson-Björk, socialchef, § 16
Lena Sundqvist, programområdeschef, stab, § 17
Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef, enheten för bistånd och stöd, § 17

Utses att justera Ingvar Holmén
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§ ‘4

Godkännande av dagordning

Inga tillägg till dagordningen föreslås.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att godkänna dagordningen

§ ‘5

Genomgång av föregående mötes protokoll

Karl-Gustav Lorentsson gör ett förtydligande från föregående mötes protokoll. Han anser att KPR ska
pröva det nya reglementet i ett års tid för att därefter göra en utvärdering.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 16

Information från ordförande

Carina Helgesson-Björk presenterar socialförvaltningens förslag på mål och budget för 201 6 samt
socialförvaltningens förslag på utblick 20 1 7-2020. Socialförvaltningen presenterade detta för socialnämndens
arbetsutskott den 19 augusti. Den 1 september kommer förslaget att presenteras på socialnämndens
sammanträde. Carina Helgesson-Björk har inför arbetet med socialförvaltningens förslag på anpassningar
kontrollerat socialstyrelsens krav, regler samt riktlinjer. De föreslagna anpassningarna innefattar bland annat
nedskärningar av antalet vårdbostäder. Karl-Gustav Lorentsson anser att vi på grund av detta måste minska
behovet av vårdplatser genom olika hälsoprojekt.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ ‘7

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

Marie Lackenbauer informerar om:

• Kostnad per brukare. Socialförvaltningen har följt upp kostnad per brukare i cirka sju år, som ett
sätta att följa upp verksamheten. Det är möjligt att identifiera ner till individnivå. Personerna är
dock avidentifierade. Kostnaden för en plats på ett vårdboende motsvarar kostnaden för 23,5
timmars hemtjänst per vecka.

Justerares1ign Utdragsbestyrkande
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• Det aktuella läget när det gäller beläggningar på vårdbostäder, ansökningar till vårdbostäder samt
betalningsansvar till landstinget. Under månaderna maj, juni och juli betalades inget till landstinget
för kvarliggande men färdigbehandlade personer. Detta resultat var väntat. Maria Gullberg
Lorentsson påpekar att det inte behöver vara ett mått på god kvalitet att inte ha något
betalningsansvar för kvarliggande personer. Det kan vara mer humant att låta någon ligga kvar på
sjukhuset och ta den kostnaden.

Lena Sundqvist informerar om ett remissvar angående höjt avgiftstak:

• Gislaveds kommun var utsedd, av socialdepartementet, till en remisskommun. Förslaget om
förändring av högkostnadsskydden i socialtjänstlagen avstyrkes av Gislaveds kommun.

Anna-Lena Gunnarsson informerar om anhörigstöd. Samordnare för anhörigstöd är Clara Andersson
Edvardsson.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna

§ 18

Inkommen fråga från pensionärsorg. angående intäkter och kostnader som rör äldre.

Maria Gullberg Lorentsson önskar en mer specificerad fråga. Som frågan är ställd nu får man räkna in precis
allt, kultur, fritid, lokalhyror etc. När den specificerade frågan inkommer kommer ekonomichef Stefan
Tengberg att redovisa intäkter och kostnader som rör äldre på nästa möte med KPR.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att pensionärsrådet tar del av svaret på frågan vid kommande sammanträde.

§ ‘9

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

§ 20

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte är torsdagen den 12 november 201 5.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast den 22 oktober.

Utdragsbestyrkande


