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Plats och tid
Beslutande

Bengt Petersson, ordförande
Lis Melin, socialnämnden
Kjell Thelin, socialnämnden
Lennart Kastberg, kommunstyrelsen
Egon Johansson, PRO
Ingvar Holmén, PRO
Siv Sandahl, PRO
Ulla Petersson, SKPF
Lennart Häger, SKPF
Rolf Handberg, SPF
Majken Larsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Rigo Fredriksson, SPF
Pentti Kuhna, Finska PF

Övriga deltagande

Utses att justera

Jan Ekström, mötessekreterare
Marie Lackenbauer, programområdeschef
Stefan Tengberg, ekonomichef
Matilda Bengtsson, projektledare
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringarna att punkt 6 flyttas och tas upp före punkt 5 och att Punkterna 8
och 9 flyttas och tas upp före punkt 7.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.

§ 24

Genomgång av föregående mötes protokoll

På grund av sakfel i föregående protokoll ska § 17 punkt 5 ska ändras till, ”Alla inneboende i vårdbostäder
ska biståndsbedömmas”.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna med föreslagen ändring.

§ 25

Återrapportering angående utbildning för ledamöterna i KPR 131001

Marie Lackenbauer ger en återkoppling av utbildningen. Hon tar upp frågan om pensionärsorganisationerna
ska ha träffpunkter och i så fall, vilken verksamhet träffpunkterna ska erbjuda. Hon ställer också frågan om
hur samverkan kring träffpunkterna kan organiseras tillsammans med de olika pensionärsorganisationerna?
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

Marie Lackenbauers information skickas med protokollet,

att

kommunens och socialnämndens organisationsschema skickas med protokollet,
samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 26

Information om kvalitetsledningssystem

Matilda Bengtsson informerar utifrån följande punkter och frågeställningar:









Krav på att ha ett ledningssystem för kvalitet.
Vad är ett ledningssystem?
Vad är syftet?
Vilka berörs?
Ansvarsfördelning
Ledningssystemet innehåller verktyg för kvalitetssäkring
Olika typer av styrdokument
Förbättringshjulet
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I mars 2014 kommer kvalitetsarbetet att redovisas i en samlad kvalitetsberättelse vilket framöver ska göras
årligen.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

skicka ut information angående Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
med protokollet, samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 27

Information övriga nämnder

Lennart Kastberg informerar om:




Innovationsfabriken. Ca. 40 personer från skilda professioner var, under 72 timmar, samlade för att
ventilera olika idéer som förhoppningsvis kan skapa arbetstillfällen inom kommunen. Idéerna ska
redovisas. Något som diskuterades var svårigheterna att få tillgång till investeringskapital av
bankerna. Till diskussion togs även upp hur man systematiskt tar hand om idéer.
Feriepraktikplatser för ungdomar kommer även sommaren 2014 att beredas till ca 300 ungdomar.
Feriepraktikperioden kommer att vara 3 veckor för var och en av de ungdomar som bereds plats.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 28

Övrig information

Bengt Petersson informerar:




På socialnämndens möte den 28 november kommer det att beslutas om en eventuell revidering av
socialnämndens riktlinjer för kvalitet och service avseende kost. Socialnämndens arbetsutskott
föreslår följande måltidstider:
frukost
kl. 07.30-09.00
mellanmål
kl. 10.00-10.30
lunch
kl. 12.00-13.30
eftermiddagsmål
kl. 14.30-15.30
middag
kl. 17.00-18.30
kvällsmål
kl. 20.00-21.00
nattmål/förfrukost
kl. 21.00-07.00
Nattfastan får inte överstiga 11 timmar. Marie Lackenbauer informerar om vi har en
sjuveckorsmatsedel på våra boenden. Matsedeln, som annonseras i pressen, följer livsmedelsverkets
rekommendationer. Kockgruppen utreder om det kan serveras dubbla lunchrätter. När det gäller
alkoholservering på särskilda boenden så är det de boende samt deras anhöriga som serveras
alkohol. För närvarande är det bara Gislow som har serveringstillstånd.
Arbetsmiljöverket har som krav att anställda ska ha tillgång till chef dygnet runt. Förvaltningen är på
gång att införa chef i beredskap från och med den 5 december.
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Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för parboende. Är en person i behov av boende på
särskilda boenden ska även make/maka eller sambo beredas plats. Detta för att ge ett ökat
välbefinnande för makar och sambor. När det blir förändring ska den efterlevande som inte är i
behov av särskilt boende flytta ut.
Bengt Petersson uttrycker sin besvikelse över felaktigheter som stod i en artikel i Värnamo
Nyheter den 14 november. Bengt Petersson understryker att ledamöterna i kommunala
pensionärsrådet måste sprida informationen till pensionärsorganisationerna och informerar att om
pensionärsrådet så önskar kan mötestiderna för 2014 ändras. Beslutet att ha ett särskilt boende
vilande, Östergården är att Gislaveds kommun har lite hemtjänst och mycket boende jämfört med
många andra kommuner infogar Marie Lackenbauer. Det går inte att skära ner några rum på varje
särskilt boende.
Socialnämnden har inte tilldelats alla pengarna vid skatteväxlingen i samband med KomHem. I
undersökningar får Gislaveds kommun höga betyg för sin vård/omsorg till äldre. I jämförelse med de
andra kommunerna i GGVV får vi högst betyg.
Kommunala pensionärsrådets reglemente ska eventuellt ses över.

Ingvar Holmén anser att anhöriga ska vara med vid biståndsbedömningar. Bengt Petersson informerar att
den sökande och dess anhöriga inte alltid är överens om vilken hjälp som ska ansökas. Marie Lackenbauer
informerar att enligt socialstyrelsen är även en dement person beslutsmässig. Önskar inte den sökande att
en anhörig är närvarande så måste biståndsbedömmaren respektera det. Vidare undrar Ingvar Holmén över
förändringar angående nattpatrullen. Marie Lackenbauer informerar om att socialnämnden har stor
verksamhet i alla kommunens orter. Det ska tas fram förslag så att det blir likvärdig vård/omsorg i hela
kommunen. Landstinget har aldrig haft sjuksköterska annat än i beredskap nattetid. För närvarande har
socialnämnden 2 sjuksköterskor och 4 undersköterskor nattetid. Jämfört med landstinget har vi större
bemanning. Bengt Petersson infogar att socialnämnden inte ska halvera personalen. På Ingvar Holméns fråga
om vi tar varanprov i hemmet svarade Marie Lackenbauer att det inte går att ge ett generellt svar på den
frågan. Regionförbundet, Jönköpings län har skrivit följande ”Kommunens hälso- och sjukvårdspersonal
ansvarar för ordinerade provtagningar utifrån skriftligt elektroniskt provtagningsunderlag (RoS), för
patienter inskrivna i hemsjukvården. Kommunen ansvarar även för tillfälliga hembesök för provtagning hos
patienter som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentraler eller laboratorium. Provtagningsunderlag sänds
elektroniskt (RoS) och uppdraget ges skriftligt (överrapporteringsblankett) till kommunal hälso- och
sjukvårdspersonal.” Det vill säga det ska ordineras av läkare.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 29

Ekonomiinformation

Ekonomichef Stefan Tengberg informerar att Gislaveds kommun har ett prognostiserat överskott på 51,1
mnkr för 2013. Enligt Stefan Tengberg motsvarar det 15 000 kr för en familj på ett år. Helårsprognos för
socialnämnden är ett överskott på 3,6 mnkr. 2013 års investeringsnivå är 192 mnkr. För 2014-2018 uppgår
den totala investeringsnivån till 506 mnkr. Kommunalskatten föreslås bli 22,13 kr 2014. Gislaveds kommun
har i grunden en god ekonomi även om den försämrats.
Rigo Fredriksson önskar att Stefan Tengbergs informationsmaterial skickas med protokollet.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

Stefan Tengbergs informationsmaterial, Ekonomisk ställning, skickas med
protokollet, samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 31

Nästa sammanträden med kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 13 februari 2014.
Övriga sammanträden under 2014: den 12 juni, 21 augusti och 13 november.
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