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Kommunala pensionärsrådet
2016-06-09
Sammanträdesdatum

Sammanträdesrim Spaden i Gislaved, kl. 08.30 1200

Plats och tid

-

Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Margareta Lindgren, socialnämnden
Bengt Petersson, socialnämnden
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Barbro Carlsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Thomas Andersson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Erland Alexandersson, PRO
Yngve Svensson, PRO
Bo-Lennart Persson, PRO
Thure Andersson, PRO
Ingvar Holmén, PRO
Lennart Häger, SKPF

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Jan Ekström, mötessekreterare
Marie Lackenbauer, Vård och omsorgschef
Carina Helgesson-Björk, socialchef, § 11-15
Louise Elverlind, ekonom, § 1
Marianne Norberg, enhetschef räddningstjänsten, § 12
Magnus Jonsson, kulturchef, § 12
Maria Ström, utvecklingsledare kost, § 12
Ulla Fredriksson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Kaarle Heino, PRO, icke tjänstgörande ersättare
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§9
Godkännande av dagordning
Erland Alexandersson anmäler att han har en fråga att ta upp under övriga frågor.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

att

lo

§

Genomgång av föregående mötes protokoll
ollet. Ingvar
Ingvar Holmén påpekar att ersättares rätt att närvara vid KPR-mötena inte är med 1 protok
dagordning.
mötes
detta
på
punkt
en
uttycker dock tillfredsställelse att det är med som
Kommunala pensionärsrådet beslutar
lägga protokollet till handlingarna.

att

§

Il

Information från ordförande
omsorg,
Louise Elverlind informerar om uppföljning april 2016. Informationen omfattar vård och
2016”).
april
funktionshinder och stöd samt individ- och familjeomsorgen (se bilaga “Uppföljning
jörk
Yngve Svensson undrar hur många ensamkommande barn vi klarar av att ta emot. Carina Helgesson-B
ande barn
svarar att Gislaveds kommun har avtal att ta emot 80 barn. Om det kommer många ensamkomm
till Sverige kan Gislaveds kommun bli tilldelade fler barn.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

§

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

12

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar
och “tjocktv”
Marianne Norberg informerar om risker/säkerhet. När det gäller bostadsbränder är spisar
er
bör
sbränd
bostad
för
risken
samt mobiltelefoner under laddning riskfaktorer. För att minimera
by-läge.
stand
i
vara
inte
mobiltelefon laddas under dagtid. TV-apparater och datorer ska stängas av och
byter
Spisvakt kan ansökas hos Bygg- och miljöförvaltningen. Brandvarnare är viktigt att ha och att man
t samt 6
batterierna 1 brandvarnaren en gång/år. Marianne rekommenderar att det finns brandfilt 1 hemme
för
gånger/år
några
skakas
den
ska
re
pulversläcka
ha
att
kg:s brandsläckare på varje våningsplan. Väljer man
Fallolyckor
en.
brandsläckar
av
botten
i
att förhindra att pulvret 1 brandsläckaren lägger sig som en klump
att se, och
orsakas ofta av sladdar och mattor. Fixartjänsten har fått utbildning av räddningstjänsten för
välklädda
och
minimera, risker i hemmet. En annan riskfaktor för äldre är kriminella ligor. Verbala, artiga
Ligorna
människor ringer på och vill av någon anledning komma in. De kan även uppträda som hantverkare.
sig.
legitimera
re
ska
besöka
att
okända
begära
kartlägger var äldre människor bor. Man bör alltid
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Magnus jonsson informerar om kulturförvaltningen. Bl. a. handhar kulturförvaltningen
konsumentinformation. Magnus poängterar att kultur är till för alla. De personer som ej kan ta sig till
bibliotek får de böcker de beställt hemlevererade. Ett mål för 2017 är att kulturarbetare, t. ex. en musiker,
kan gå hem till en person för att ge en stunds musikunderhållning om personen inte kan ta sig till en
konsertsal. (Se bilaga “Kulturverksamhet”).
Carina Helgesson-Björk redogör för socialförvaltningens förslag till budget 2017. (Se bilaga “Budget 201 7”).
Carina säger att budgeten är ett ständigt pågående arbete där man får göra omprioriteringar och
omfördelningar under hela året. Maria Gullberg Lorentsson informerar att hon gett i uppdrag till
socialchefen att lämna förslag på vad de 32 mkr i välfärdssatsningen ska gå till. Ake Danielsson berömmer
“Budget 2017” för sin överskådlighet samt att det även är lättläst.
Maria Ström redovisar resultaten av måltidsenkäten. (Se bilaga “Resultat av måltidsenkät inom
Socialförvaltningens restauranger”).
Marie Lackenbauer talar om annonsen i Värnamo Nyheter den 7 juni angående seniorcoacher till projektet
för att använda läs- och surfplattor. Kampradstiftelsen har skänkt 18 surfplattor med tillbehör till
programområde vård och omsorg. Det är meningen att det ska startas surfcafé.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

§

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

‘3

Inkomna frågor från pensionärsorganisationerna
Punkt 1. Ersättares rätt att närvara vid KPR:s möten.
Ordföranden bifaller förslaget att pensionärsorganisationernas ersättare i KPR är välkomna till KPR:s möten
25 augusti och lO november enligt pensionärsorganisationernas förslag.
Punkt 2. Anhållan om att erhålla avidentifierade delegationslistor månadsvis.
Carina Helgesson-Björk informerar att socialförvaltningen inte kan bifalla önskemålet om att lämna ut
avidentifierade delegationslistor månadsvis. Det är ett alltför omfattande arbete. På frågan om
socialförvaltningen kan redovisa antalet beslut i domstol som gynnat brukare inom äldreomsorgen.
Besvarade socialchefen att socialförvaltningen kan redovisa det.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

icke tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid KPR:s möten 25 augusti och lO november 2016
samt

att

redovisa antalet beslut i domstol som gynnat brukare inom äldreomsorgen samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.
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Övriga frågor
Erland Alexandersson frågar om det stämmer som det står i en insändare i Värnamo Nyheter den 7 juni att
bygget av ett lusthus/paviljong vid Lugnet stoppats? Marie Lackenbauer svarar att arbetet med paviljongen
fortskrider.
Ingvar Holmén frågar varför han och Barbro Carlsson inte fick träffa ekonom Ingemar Gustafsson och ställa
frågor? Socialchefen informera att frågor ska ställas, och besvaras, av ansvarig chef. Vidare säger Carina
Helgesson-Björk att ibland kan svar dröja och då beror det på tidsbrist.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

§

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.
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Kommande sammanträden med kommunala pensionärsrådet
Nästa möte är 25 augusti 20 16.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast den 4 augusti.
Övrigt sammanträde under 2016, 10 november.
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