
P’ GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN Kommunala pensionärsrdet

Sammanträdesdatum 201 8- 1 1 -22

Plats och tid Sammanträdesrum Isaberg i Gislaved, kl. 08.30 - 12.00

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen,
Bengt Petersson, socialnämnden
Kyösti Rahunen, Finska PF,
Barbro Carlsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Doris Akesson, SPF
Laila Rosén, SPF
Ing-Britt Lage, PRO, tjänstgörande ersättare
Peter Berglund, PRO, tjänstgörande ersättare
Yngve Svensson, PRO
Lena Högberg, PRO
Thure Andersson, PRO
Lennart Häger, SKPF,
Roland Ohlsson, RPG

Övriga deltagande Carina Helgesson Björk, socialchef
Jan Ekström, mötessekreterare
Christina Petersson, trafikutredare, § 1 6
Leif Österlind, näringslivschef Enter, § 1 6
Amra Salihovic, avdelningschef, § 16
Yasmin Yassin, utvecklingsledare, § 1 6
Annela Major Eklund, utvecklingsledare § 16

J enny Johansson, utvecklingsledare, § 1 7
Majvor Magnusson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Nilsson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Ingvar Holmén, PRO, icke tjänstgörande ordinarie
Kaarle Heino, Finska PF, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Petersson, SKPF, icke tjänstgörande ersättare

Utses att justera Karl-Gustav Lorentsson
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§ ‘3

Godkännande av dagordning

Gunilla Nilsson anmäler att hon har en fråga att ta upp under punkten övriga frågor.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

§ ‘4

Genomgång av föregående mötes protokoll

Gunilla Nilsson önskar ett förtydligande på föregående mötes protokoll, § 1 1 andra punkten. Den stora
samlingslokalen som omnämns 1 § 1 1, andra punkten är belägen på plan 2.

Kommunala pensiopärsrådet beslutar

att med ovanstående förtydligande lägga protokollet till handlingarna.

§ ‘5

Information från ordförande

Maria Gullberg Lorentsson informerar att hon blir ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Inga-Maj
Eleholt (C) kommer att bli ordförande för socialnämnden. Efter årsskiftet kommer inga förvaltningar att ha
råd. Kommunala pensionärsrådet kommer att sortera under demokratiberedningen. Agneta Karlsson (M)
blir ordförande för demokratiberedningen. Reglementet för demokratiberedningen är för närvarande inte
klart.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 16

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

• Christina Petersson informerar om tekniska kontorets plan för gång- och cykelvägspassager samt plan
för cykelvägar. Under 20 1 7 utfördes en inventering för att säkerhetsklassa passagerna (korsning med
bilnät). Målet är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister. För att nå målet sker det en
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Hastighetssäkring vid gång- och cykelpassager sker genom en
utbyggnad av så kallade busskuddar för att dämpa farten för personbilar. På regionnivå ser de över
om man kan bygga gång- och cykelvägar som sammanlänkar Gislaveds kommuns orter. Maria
Gullberg Lorentsson betonar vikten av att använda cykelhjelm.

• Leif Österlind informerar om Enters uppdrag och arbetet med näringslivsfrågor i Gislaveds kommun.
Enter är ett helägt kommunalt bolag. Syftet med Enter är att skapa konkurrenskraft för företagen i
kommunen. Det är en utmaning att få utbildad personal att flytta till Gislaveds kommun. Enter
arbetar för att förmå ungdomar som flyttat från kommunen för att utbilda sig att flytta tillbaka till
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kommunen. Elever i årskurs 8 åker ut på studiebesök till företag i Gislaveds kommun. De projekt
som Enter driver mest är kompetensförsörjning, markplanering samt infrastruktur. Ca. 3400 företag,
varav ca. 1200 är aktiebolag, finns i Gislaveds kommun. De tre (3) huvudområdena när det gäller
företagande i kommunen är teknik, handel samt turism.

• Amra Salihovic informerar om arbetet med demokratiberedningen. Demokratiberedningen startar 1
januari 2019. Demokratiberedningen kommer att sorterar direkt under kommunfullmäktige.
Reglementet för demokratiberedningen är inte beslutat. Demokratiberedningen kommer att bestå av

1 5 ledamöter, samtliga ledamöter kommer att vara politiker. Inga ersättare kommer att finnas.
Agneta Karlsson (M) är utsedd till ordförande. En av demokratiberedningens huvuduppgifter kommer
att vara att ha dialog med medborgare. På grund av detta kommer kommunala pensionärsrådet att
sortera under demokratiberedningen från och med 1 januari 20 19.

• Yasmin Yassin informerar om Gislaveds kommun är förvaltningsområde för finska sedan 1 april 201 8.
Gislaveds kommun har fått 660 000 kr i statsbidrag för att täcka kostnaderna. När en kommun
förklarar sig som finskt förvaltningsområde så gäller detta även på regionnivå.

• Annela Major Eklund informerar om utvecklat anhörigstöd. Fullmäktige har tilldelat socialnämnden
750 000 kr per år för att förstärka anhörigstödet. En arbetsgrupp har bildats som består av
anhörigsamordnare, demenssjuksköterska och verksamhetsledare LSS. Arbetsgruppen har utformat
en enkät som skickats till anhöriga. Svaren på enkäten ska vara besvarade och inskickade till Annela
senast den 30 november. Sammanställningen av enkätsvaren beräknas vara klara i januari 2019.
Annela indelar ledamöterna i”bikupor” för att de skall diskutera vad de anser om ett framtida
anhörigstöd.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att skicka med det material som Christina Petersson, Leif Österlind, Amra Salihovic, Yasmin Yassin och
Annela Major Eklund redovisar som bilaga med protokollet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 17

Övriga frågor

Gunilla Nilsson uppger att hon hört at fem (5) platser på Vitsippan ska flyttas till Solbacka. Carina
Helgesson Björk säger att syftet med det är att friställa platser i Gislaved. Maria Gullberg Lorentsson
informerar att Lillgatan på Solbacka ska flyttas till Danska vägen. Carina informerar även att
socialförvaltningen diskutera med Gislaveds hus om en eventuell utbyggnad av Klockaregården.

Pensionärsorganisationernas inkomna ärenden.
1. Redovisning av äldreomsorgens biståndsbeslut enligt delegationslista.

> Socialförvaltningen har skickat ut det tidigare.
2. Kommer representanter från pensionärsorganisationerna under hösten act involveras i Plan 29 000

dagar?
Jenny Johansson informerar att pensionärsföreningarna kommer att involveras i Plan
29 000 dagar. Viss försening har dock uppstått på grund av att den person som först var
utsedd till uppgiften fick andra arbetsuppgifter inom socialförvaltningen.

3. Redogörelse angående granskningsresultat enligt nedanstående rapporter:
a/ PwC:s revisionsrapport gällande hemtjänst och sjukvård.
b/ Evolutions rapport gällande kostnad per brukare 2017 avseende särskilt boende och

hemtjänst.
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Socialförvaltningen har skickat ut svaret. Det är inte relevant att ta hit representanter från

PwC eller Evolution för en redogörelse.

4. Redovisning av genomförda och pågående arbeten för att minska den höga sjukfrånvaron och

personalomsättningen. Vilka siffror kan redovisas per den 30 september 2018 för medarbetare vid

särskilt boende respektive hemtjänst för äldreomsorgen?
Sjukfrånvaron är i snitt 9,04 dagar till oktober. Sjukfrånvaron har sjunkit något. Det kan

dock vara ganska stora skillnader mellan enheterna. Varje enhet ska arbeta för att få ner

sjuktalet bl. a. genom hälsosam schemaläggning. En handlingsplan är framtagen av

socialförvaltningen. Socialförvaltningen har erhållit 6 mnkr i statliga stimulansmedel för att

öka bemanningen. HR-avdelning ser över effekterna av projektet “Heltid en rättighet —

deltid en möjlighet”. Socialnämnden följer utvecklingen av sjuktalen med största

noggrannhet.
5. Digital signering av insatser i hemtjänsten kommer att införas; vad innebär användandet av denna

välfardsteknologi för brukare och personal?
Lättare för socialförvaltningen att göra uppföljning och kvalitetssäkring av insatser.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 18

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet

1 skrivande stund ej fastställt.
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