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GISLAVEDS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2015-06-Il

Sammanträdesrum Nissan i Gislaved, 1<1. 08.30 -12. 15

Plats och tid

Maria Gullberg Lorentsson, ordförande socialnämnden
Bengt Petersson, socialnämnden
Lena Asberg, socialnämnden, tjänstgörande ersättare
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Laila Rosén, SPF
Ake Danielsson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Kyösti Rahunen, Finska PF
Kaarle Heino, PRO, tjänstgörande ersättare
Erland Alexandersson, PRO, tjänstgörande ersättare, § 8- 1
Ingvar Holmén, PRO
Lennart Häger, SKPF

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Marie Lackenbauer, Vård & Omsorgschef
Jan Ekström, mötessekreterare
Ulla Petersson, SKPF
Göran Magnusson, Värnamo lokalpolisområde,
Stefan Tengberg, ekonomichef, § 6
Irene Ljungskog, samhällsutvecklare, § 6
Carina Helgesson-Björk, socialchef, § 6

§5

Åke Danielsson

J usteringens

plats och tid
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

J usterande
Åke Danielsson
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§8
Godkännande av dagordning
Karl-Gustav Lorentsson samt Åke Danielsson anmäler att de har saker att ta upp under paragrafen 1 2,
övriga frågor.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

att

§9
Genomgång av föregående mötes protokoll
Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

§

lägga protokollet till handlingarna.

lO

Information från ordförande
Marie Lackenbauer presenterar det nya reglementet för kommunala pensionärsrådet, daterat 20 15-05- 13.
Marie inleder med att gå igenom processen för framtagandet av det nya reglementet. Marie hänvisar till
Socialstyrelse som inte styr i detalj hur ett reglemente ska utformas. Däremot är nyckelorden, enligt
Socialstyrelsen, tillit och gott samarbete. Ordförande informerar att socialnämnden har godkänt
reglementet. Kommunstyrelsen fattar beslut om reglementet den 1 2 augusti. Ingvar Holmén anser att det
ska anges i reglementet att kallelsen ska vara ledamöterna i KPR tillhanda senast två veckor före mötet med
KPR. Vidare anser Ingvar att det ska anges i reglementet att det justerade protokollet ska vara ledamöterna
tillhanda inom två veckor efter KPR-mötet. Ordförande anser inte att det ska stå i reglementet, men det är
en viljeyttring att det justerade protokollet ska vara ledamöterna tillhanda inom två veckor efter mötet med
KPR. Sjukdomar, semestrar etc hos ordförande, sekreterare och/eller protokolljusterare kan försena
utskicket av det justerade protokollet. Marie Lackenbauer anser att pensionärsorganisationernas ledamöter
i KPR kan informera sina medlemmar utan protokoll. De är med på KPR-mötena och blir delaktiga i
informationen som ges. Karl-Gustav Lorentsson anser att vi ska arbeta utifrån det reglemente som
presenteras.
Göran Magnusson från Värnamo lokalpolisområde informerar om polisens organisation, brottsstatistik samt
medborgarlöfte. Sverige är en polismyndighet och delas in i sju regioner. Gislaveds kommun ingår i
Värnamo lokalpolisområde som i sin tur ingår i region Ost. 1 Värnamo lokalpolisområde finns det 95 poliser
med 12 poliser stationerade i Gislaved. Ar 2014 var det IS bostadsinbrott (lO i villor samt 5 i lägenheter) i
Gislaveds kommun. Det var lika många stölder i bostäder. När det gäller våldsbrott samt tillgreppsbrott
ligger Gislaveds kommun på 7:e plats i länet och på 111:e plats i riket. Grannsamverkan gör att risken för
bostadsinbrott minskar. Vill man gå med i grannsamverkan ska man kontakta Ingemar Magnusson, Värnamo
lokalpolisområde. Ett lokalt mål som sätts av polisen är Medborgarlöfte. Det är ett åtagande av det lokala
polisområdet gentemot medborgarna. Värnamo lokalpolisområde har, under 20 1 5, gjort undersökningar i
Vaggeryds kommun och Värnamos kommun vad invånarna upplever som problem. 1 nämnda kommuner var
det främst narkotika och trafikhastigheten som upplevdes som problem. Det ska utmynna i att polisen
satsar lite extra resurser på det som upplevs som problem. 20 16 är det Gislaveds kommuns tur att ingå i
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undersökningen för Medborgarlöfte. Ordförande anser att ledamöterna i KPR ska tillfrågas vad de anser är
problem som polisen bör sätta in extra resurser på. Kaarle Heino frågar vilka områden som prioriteras i
brottsförebyggande syfte. Göran svarar att det är främst narkotikabrott bland ungdomar samt
bostadsinbrott. Ake Danielsson undrar hur en jämförelse är mellan Gislaveds kommun och Värnamos
kommun när det gäller antalet anmälda brott. Göran svarar att antalet anmälda brott är högre i Värnamos
kommun. (se bilagor).

Kommunala pensionärsrådet beslutar
ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

att

§

Il

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar
Marie Lacken bauer informerar om:
Aktuellt läge angående ansökningar till vårdbostäder, betalningsansvar till sjukhus och lediga
lägenheter. Ingvar Holmén önskar att betatningsansvar till sjukhus ska redovisas i kostnader och inte i
dygn. Ordförande replikerar att det viktiga inte är kostnader utan människors välfärd. Marie
Lackenbauer säger att färdigbehandlad inte är detsamma som frisk. Marie säger att
pensionärsorganisationerna inte behöver skicka in vårddygn på sjukhuset till kommunen för det har
Marie kontroll på. Overgången från analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm fortgår. (se
bilaga).
•

Antalet fallolyckor i Gislaveds kommun. Gislaveds kommun för avvikelsestatistik över fallolyckor. Att
antalet fallolyckor ser ut att ha ökat beror på att Gislaveds kommun tagit över hemsjukvården. Det
beror även på att vi har blivit bättre på att rapportera fallolyckor (se bilaga).

Stefan Tengberg informerar om Gislaveds kommuns ekonomi:
•

Kommunstyrelsen har tagit ett strategiskt styrdokument, Mål och budget 20 1 6-2020. Kommunens
finansiella mål är att ha ett överskott på 1 5 mnkr/år. Skattesatsen för 20 1 6 föreslås bli oförändrad,
22, 13%. (se bilaga).

Carina Helgesson-Björk informerar om socialförvaltningens ekonomi:
•

Det strategiska styrdokumentet, Mål och budget 20 1 6-2020, kommer att fordra förändringar inom
socialförvaltningens verksamhet. Den ekonomiska prognosen för helåret 20 1 5 visar, för närvarande,
på ett underskott på 16 mnkr. Kostnadsanpassningen för 2016 föreslås bli Il mnkr.
Socialförvaltningen arbetar för att få ned kostnaderna. Till socialnämndens möte den 1 september ska
socialförvaltningen presentera förslag till budget 20 16. Socialförvaltningen ska till samma möte med
socialnämnden presentera förslag på verksamhetsförändringar för utblicksperioden 20 17-2020. (se
bilaga).

Irene Ljungskog informerar om riktlinjer bostadsförsörjning:
•

Remissen “Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds kommun” presenterades. Förutom
att den skickades med som bilaga till detta möte har den även skickats till
pensionärsorganisationerna. Remisstiden går ut 26 juni. Synpunkter ska lämnas skriftligen. Frågor kan
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stallas till Irene Ljungskog.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

bordlägga informationspunkterna Välfärdsteknologi och Höjt avgiftstak för avgift enligt SoL till
kommunala pensionärsrådets möte den 20 augusti samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§

12

Övriga frågor
Karl-Gustav Lorentsson informerar om ett pilotprojekt som Hälsohögskolan i Jönköping utfört i Hestra.
Projektet har varit att undersöka vilken inverkan på hälsan som kosten samt fysisk, mental och social
aktivitet har. Resultatet av projektet kommer att ges ut i augusti 20 1 5. Hälsohögskolan vill redovisa
resultatet för pensionärsorganisationerna och representanter för Gislaveds kommun.
Åke Danielsson informerar att han varit i kontakt med en person som kom hem efter en höftledsoperation.
Vid personens hemkomst var där två personer från hemtjänsten. Personen önskade bistånd i form av
matinköp samt städning. Enligt Ake hade personalen svarat, “den hjälpen ger vi inte på så lösa boliner”. Ake
undrar över direktiven för hemtjänst. Ordförande säger att detta är på individnivå och är därför svårt att ge
ett konkret svar på. Marie Lackenbauer instämmer i det som ordförande säger. Är behovet matinköp på
grund av avsaknad av livsmedel så ska det göras enligt Marie. Däremot kan man inte räkna med hjälp till
städning på hemkomstdagen. Städning bör dock kunna ges veckan efter hemkomstdagen. Vårdplanering
samt biståndsbedömning bör dock utföras inför hemgång.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

ordförande återkommer med datum när de kan träffa Hälsohögskolan och vilka som kommer från
Gislaveds kommun samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§

13

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet
Torsdagen den 20augusti2015.
Övriga sammanträden under 20 15: den 12 november.

jres siau
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