
 

 

PROTOKOLL 

Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor 
 

Tid: Tisdagen den 23 november 2021 klockan 15.00 – 17.00 

Lokal: Sammanträdesrum Fegen i Gislaveds kommunhus och digitalt via teams 

 

Närvarande  

Pensionärsorganisationerna: 

Gunilla Nilsson, SPF Gislaved  

Barbro Carlsson, SPF Anderstorp  

Ing-Britt Lage, PRO Smålandsstenar  

Jan E Jansson, RPG Anderstorp  

Åke Danielsson, SPF Smålandsstenar  

Kaarlo Haino, SFP-RSE  

Elisabeth Pettersson Samson, PRO Gislaved  

Anne-Marie Nilsson, SPF Gislaved  

Birgitta Stenson, PRO Burseryd/Broaryd  

Doris Åkesson, SPF Reftele  

Lena Högberg, PRO Anderstorp  

Bernt Israelsson, PRO Anderstorp  

Solveig Davidsson, SPF Anderstorp, ersättare 

 

Presidiet 

Inga-Maj Eleholt (C)  

Jörg Neumann (M) 

Kjell Thelin (S) 

 

Socialförvaltningen 

Malin Johansson, socialchef 

Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och hälso-och sjukvård 

Johanna Lindsten, verksamhetschef vård och omsorg 

Alma Maslan, enhetschef vård och omsorg i ordinärt boende  

Judit Denés, apotekare för kommunen och regionen 

Jenny Johansson, utvecklingsledare 

Sophie Porath, sekreterare 
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Mötesanteckningar 

 

Nr Ämne 

1  Inledning   
Presentationsrunda samt fastställande av dagordning.  

 

 

2 Verksamhetsinformation 
 

Brukarenkät 

Alma Maslan informerar om att sedan januari 2021 har den brukarenkät som nu 

redovisas för skickats ut till brukare boendes i Gislaved och Anderstorp. De 

enkätsvar som inkommer används för diskussioner till att förbättra brukares 

upplevelse. Enkäten används som ett komplement till den enkät som Socialstyrelsen 

skickar ut. Det finns fyra huvudområden i enkäten: bemötande, nöjdhet, deltagande 

och trygghet. Vid ifyllande av enkät fyller brukaren i område och enhet så att 

förbättringar kan göras på inom rätt område. Enkäten är helt anonym. Kommunen 

går igenom de svar som inkommit till och med oktober och enkäten visar på stabila 

positiva svar från brukare och där brukare vill att kommunen förbättrar sig mest är 

området påverkan och brukare har kommenterat att de helst vill påverka olika 

sociala aktiveringar. Medarbetarna är nöjda med enkäten då de kan få 

direktfeedback tack vare den. Se bilaga. 

 

Deltagare på KPRS uttrycker att de fått till sig att en oro finns från vissa brukare att 

de ska få sämre omvårdnad om de fyller i enkäten sanningsenligt. Kommunen 

kommer försöka förtydliga informationen om att enkäten är anonym. 

 

KPRS arbetsgrupp föreslår att pensionärsorganisationerna utför brukarenkäterna så 



som de tidigare gjort gällande palliativ vård och vårdcentralerna. 

 

SPF har fått information att föredragande sagt till sin personal att om insatser tar 

10-15 minuter och pensionären beviljats 30 minuter så ska de avsluta hos 

pensionären.  

 

Information från apotekare i vården  

Judit Denés informerar om sitt uppdrag som apotekare för kommunen och 

regionen. Judit uppger att hennes tjänst är uppdelad på 50% mellan kommun och 

region. 

 

Hemtjänst 

Åsa Dahlqvist informerar att kommunen ser att det finns förbättringspotential i 

både kontakt och samverkan. I juni 2022 kommer ett nytt ledningssätt att införas. 

Införandet gäller att verksamhetsledare tas bort och ersätts med enhetschefer som 

väljs utefter sin erfarenhet inom området. Detta gör också att det kommer att bli 

en nära ledning med verksamheten. Det kommer att bli 10 enhetschefer och totalt 

6 årsarbetare, totalt en enhetschef/grupp. Rekrytering kommer att påbörjas inom 

kort. Sunt Arbetsliv vill följa detta projekt. 

 

Pensionärsorganisationerna ställer sig bakom facken och avvisar 

organisationsförändringarna. Att de nyanställda får utbildning först efter påbörjad 

tjänst anses högst olämpligt. Men pensionärsorganisationerna anser det positivt att 

personal kan utvecklas. 

 

En kravprofil har tagits fram för dessa projektanställda enhetschefer. Kommunen 

har haft många möten med facken angående denna kravprofil men är oeniga 

gällande detta. Det största hinder som facken ser avseende detta är det låga 

utbildningskravet för tjänsten. Några chefer kommer också att arbeta i klinisk miljö 

och alla kommer att gå chefsutbildning parallellt med arbetet som kommer att 

anpassas för varje chef. Kommunen kommer att uppdatera rådet gällande hur detta 

går. 

 

Vaccinationen av brukare har gått bra och alla som ska vaccineras har nu 

vaccinerats. Den 22 januari kommer arbete kring patientsäkerhet att påbörjas. 

  

Den 22 januari kommer också den första digitala träffpunkten att börja. 

 

Totalt finns 18 platser inom korttidsboenden i kommunen, 16 samlokaliserade 

platser i Reftele och 2 platser med inriktning mot demens på Blomstervägen. Målet 

för 2022 är att ha samma antal platser som idag. Kommunen har nu ett uppdrag om 

att skaffa fram 6 stycken korttidsplatser på kort tid, vilket är en utmaning. 

Kommunen har hittills lyckats hålla ett genomsnitt på 1,5 dag för att ta hem 



brukare från sjukhusen. 

 

Bemanningen för vårdlaget är skör, nu finns 4 stycken undersköterskor och 2 

sjuksköterskor på nattbemanningen. Kommunen har förhandlat igenom en 

arbetstidsförkortning. 

 

Särskild boende  

Verksamheten har infört samplanering som kommer att öka flexibiliteten i vart 

lägenheterna finns tillgängliga. Vård- och omsorgsboendena har i år en budget för 

personal till 255 lägenheter. Tillsammans i alla husen för Vård- och omsorgsboende 

finns dock 324 lägenheter. Det finns alltså 69 lägenheter mer än vad som ska drivas. 

Varje månad ser man över om lägenheterna ligger bra fördelade, eller om man 

behöver byta några. Det är bistånd som signalerar var lägenheterna behövs. Därför 

kommer platserna ibland öka något på ett boende och ibland på något annat, men 

summan måste alltid bli densamma. 

 

Just nu är 10 lägenheter tomma, detta beror på olika anledningar. Ännu finns tre 

tomma på finska enheten och arbete pågår för att sprida kunskap om enheten till 

målgruppen 
 

3 Äldreomsorgsplan 

 

Information om äldreomsorgsplanen 

Regeringen och riksdagen håller på att ta fram en ny socialtjänstlag till 1 januari 

2023, men detta ser inte politikerna kommer påverka arbetet med 

äldreomsorgsplanen just nu, verksamheten håller koll på arbetet i riksdagen. 

 

Film vårdboenden 

Kommunen visar en film som gjorts enligt uppdrag av nämnden. Filmen informerar 

om vårdboenden. Denna film och de planerade filmerna kommer att läggas ut på 

hemsidan när alla filmer är färdiga. Filmen kommer att justeras med de synpunkter 

som framkommit och när alla andra planerade filmer också är klara kommer de att 

läggas ut på hemsidan. De andra filmerna kommer också att visas på framtida 

rådsmöten. 

 

KPRS anser att filmen är bra, men påpekar att målgruppen inte är digitalt kunniga. 

 

4 Covid-19 

 

Information Covid-19  

Ingen markant ökning av Covid-19 har setts inom kommunen (den 23 november). 

Kommunen har gett tredje vaccinationssprutan till de som kommunen kan ge 

sprutan till. Nu är planen att alla över 65 år ska vaccineras. Personal kan inte 



tvingas till att ta vaccinet mot deras vilja, varför kommunen är tydlig i all sin 

information till anställda. 

 

Alla ska testa sig för Covid-19 vid minsta symptom, även de som har fått 2/3 

vaccinationssprutor. Från 1/12 inför regeringen Covid-pass vid större evenemang. 

 

Internationellt ser det sämre ut än i Sverige och nya bekräftade fall ökar. 

 

5 Övrigt 

 

Mötestider 

År 2022 kommer möten för pensionärsrådet hållas på tisdagar 15.00. De fastslagna 

datum är följande: 

 

 15 mars 

 31 maj 

 6 september 

 29 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga – Brukarenkät hemtjänst 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hej 

Inom hemtjänsten arbetar vi ständigt med att ge Dig den bästa hjälp. Vi vill att Du ska känna 

dig trygg, delaktig och nöjd med det arbete vi utför. 

Vi behöver din hjälp för att höra vad Du tycker om det arbete hemtjänsten utför, och hur 

hemtjänsten kan bli ännu bättre. 

Ungefär en gång per månad kommer vi att be dig svara på några frågor. Du svarar medan 

hemtjänsten utför sitt arbete. 

Vi är tacksamma om du vill delta i undersökningen och ge dina synpunkter och förslag på 

förbättringar. 

Dina svar är helt anonyma och kan inte kopplas till dig. 

Resultatet från undersökningen kommer vara till stor hjälp för oss i vårt arbete att ständigt 

förbättra och utveckla hemtjänsten. 

Om du har frågor tveka inte att fråga hemtjänsten. 

 

Bästa hälsningar, 

Alma Maslan och Patrick Lind 

Enhetschefer för Hemtjänsten 





 

 
 



 
 


