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Sammanträdesdatum 2016-08-25

Plats och tid Sammanträdesrum Isaberg i Gislaved, kl. 08.30 — I 2.00

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Margareta Lindgren, socialnämnden
Bengt Petersson, socialnämnden
Gunnel Augustsson, kommunstyrelse
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Laila Rosén, SPF
Barbro Carlsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Doris Akesson, SPF
Yngve Svensson, PRO
Thure Andersson, PRO
Ingvar Holmén, PRO
Bo-Lennart Persson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Kyösti Rahunen, Finska PF

Övriga deltagande Jan Ekström, mötessekreterare
Carina Helgesson-Björk, socialchef
Peter Edvinsson, teknisk chef, § 19
Christina Petersson, handläggare tekniska kontoret, § 19
Sara Steffensen, enhetschefAMO, § 19
Isak Ekerhed, chef monteringen AMO, § 19
Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef, § 20
Mattias Svensson, utvecklingsledare, § 2 I
Pentti Kuhna, Finska PF, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Petersson, SKPF, icke tjänstgörande ersättare
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Ing-Britt Lage, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Kaarle Heino, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Majvor Magnusson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Ann-Marie Nilsson, SPF icke tjänstgörande ersättare

Utses att justera Barbro Carlsson
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§ 16

Godkännande av dagordning

Inga tillägg till dagordningen föreslås.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ ‘7

Genomgång av föregående mötes protokoll

Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 18

Information från ordförande

Maria Gullberg Lorentsson informerar att Carina Helgesson-Björk fortsättningsvis ska närvara på KPR:s

möten. Marie Lackenbauer kommer att delta på de punkter som rör vård-och omsorg.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 19

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

Peter Edvinsson samt Christina Petersson informerar om tekniska kontorets uppgifter. (Se bilaga

“Kommunala pensionärsrådet den 25 augusti 2016”).

Carina Helgesson-Björk redogör för socialförvaltningens förslag till utblick 2018-2021. (Se bilaga” Utblick

20 18-2021”)

Sara Steffensen och Isak Ekerhed informerar om fixartjänsten. Bland annat vilka tjänster de kan bistå med.

(Se bilaga “Fixartjänsten”).

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 20

Redovisning av överklagningar och domar inom äldreomsorgen
Anna-Lena Gunnarsson informerar att socialförvaltningen har avslagit 7 stycken ansökningar om hemtjänst
under 2016. 13 fall har förvaltningsrätten dömt enligt socialförvaltningens bedömning. Ett överklagande
finns för närvarande hos förvaltningsrätten för beslut. Efter att nya fakta inkommit i 3 fall har
biståndsbedömare gjort nya bedömningar av hemtjänstbehovet och beviljat det som ansökts. lO stycken
avslag på korttidsplatser har gjorts. 1 avslag har anmälts till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har ej
fattat beslut än. 59 ansökningar om omsorgsboende har inkommit.
Socialförvaltningen har avslagit 1 0 ansökningar. 17 ansökningar har tagits tillbaka alternativt att den sökande
avlidit. Socialförvaltningen återbesätter inte tjänsten syn- och hörselassistent eftersom det inte är
kommunens uppdrag. Anhörigsamordnarens tjänst ska ej utökas från nuvarande 50 %. Tjänsten innebär
bland annat att lotsa rätt, inte nödvändigtvis gör det själv. Anhörigsamordnaren ska samordna utbildningar
inte nödvändigtvis hålla i dem själv. Samtliga som fyller 80 år får skriftlig information från socialförvaltningen
om vad vi kan bistå med om behov föreligger. De inbjuds också till informationsträffar. Enligt Anna-Lena
utnyttjas avlösarservice väldigt lite. Avlösarservice kan beviljas med 20 timmar per månad utan
biståndsbedömning. (Se bilaga “201 6”).

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§21

Dialoglsynpunkter om reglemente för pensionärsbidrag

Mattias Svensson redogör för socialförvaltningens diskussionsunderlag på reglemente för bidrag till
pensionärsföreningarna. Underlaget ska presenteras för socialnämnden. (se bilaga “Reglemente för bidrag
till pensionärsföreningarna”). Socialförvaltningen kommer under hösten arbeta vidare med att ta fram ett
förslag.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 22

Inkomna frågor från pensionärsorganisationerna

1. Frågor gällande hela organisationen för äldrevården enligt schema 1 3 maj 2016.
Carina Helgesson-Björk informerar att socialförvaltningen inte kan besvara alla frågor som inkommer
där det krävs omfattande utredningar. Däremot handlingar och uppgifter som redan finns.

2. Information om arbetsutskottets uppdelning för insyn och kunskap om respektive servicehus och
dess verksamhet.
Denna punkt tas upp på nästa möte med KPR.

3. Information om eventuell indragning och dess konsekvenser av tjänsterna som: instruktör för syn-
och hörselskadade samt samordnare för anhörigstöd.
Se paragraf 20.
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4. Redovisning av intäkter och kostnader för vårdenheter och hemtjänst. E-mail den 26 juni 201 6
åberopas med anhållan om ifrågavarande underlag, vilka vi är angelägna att erhålla senast den 25
augusti 2016.
Redovisningen skickades med kallelsen till detta möte. Ingvar Holmén har önskat träffa en ekonom
men önskemålet har inte bifallits. Carina Helgesson-Björk svarar att det är hon som ansvarig chef ska

bedöma hur vi svarar på frågor och att det i första hand är ett uppdrag för ansvarig chef.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att hänskjuta punkt 2 till kommunala pensionärsrådets möte den 10 november samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§23

Övriga frågor

Ingvar Holmén undrar utifrån en debattartikel han läst i Svenska Dagbladet, sändes som bilaga med
kallelsen till detta möte, vilka underlag som politikerna i socialnämnden har för att fatta beslut. Maria
Gullberg Lorentsson informerar om att i Jönköpings län finns en forsknings- och utvecklingsenhet som

bevakar och stödjer alla socialtjänstens verksamheter i dess kunskapsutveckling. Kommunerna finansierar

delvis deras verksamhet. Maria föreslår att rådet kan bjuda in FoUrum till ett av sina möten.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 24

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte är lO november. Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast den 20 oktober.
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