SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2014-08-21
Lokal Gislaveds församlingshem Gislaved, kl. 08.30-11.45

Plats och tid
Beslutande

Bengt Petersson, ordförande
Lena Åsberg, socialnämnden
Lis Melin, socialnämnden
Lennart Kastberg, kommunstyrelsen
Lennart Häger, SKPF
Ulla Petersson, SKPF
Ingrid Jansson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Majken Larsson, SPF
Rigo Fredriksson, SPF
Pentti Kuhna, Finska PF
Egon Johansson, PRO
Siv Sandahl, PRO
Ingvar Holmén, PRO

Övriga deltagande

Utses att justera

Jan Ekström, mötessekreterare
Marie Lackenbauer, programområdeschef
Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef
Ann Johansson, Hälsohögskolan Jönköping
Karl-Gustav Lorentsson, initiativtagare

Ingrid Jansson
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Godkännande av dagordning

Inga synpunkter på dagordningen framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen.

§ 16

Genomgång av föregående mötes protokoll

Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§ 17

Redovisning av antalet ansökningar till vård- och omsorgsplatser samt
antalet platser på vård vård- och omsorgsboende

Marie Lackenbauer redovisar antalet lediga vårdbostäder, inkomna ansökningar till vårdbostad, beslutade
ansökningar, förenklat bistånd, antalet beslutade trygghetslarm (pågående och verkställda) samt
hemsjukvård under perioden januari t.o.m. juli 2014. Marie Lackenbauer anser att en möjlig förklaring till
minskningen av antalet inregistrerade personer i rehab kan bero på att avgift började tas ut 1 mars 2014.
Lennart Kastberg undrar hur det är i organisationen, angående personalen, när minskningen är så stor.
Marie Lackenbauer svarar att siffrorna kan visa fel. Bengt Petersson säger att man kan vara inregistrerad
men inte haft något besök. Vidare säger Bengt Petersson att omsättningen på våra boenden är över 100
personer/år.
Ingvar Holmén vill ha specificerat antal platser på varje boendeenhet inom vård- och omsorgsenheten.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

materialet som Marie Lackenbauer redovisar bifogas med protokollet.

att

Marie Lackenbauer redovisar antalet platser på varje boendeenhet inom vård- och
omsorgsenheten samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 18

Presentation av förslagen på nya riktlinjer för biståndsbedömning

Anna-Lena Gunnarsson informerar om ”Riktlinjer biståndsbedömning inom omsorgen för äldre och
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen” samt ett styrdokument ” Riktlinjer för biståndsbedömning inom
omsorgen för äldre- och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL)”
Ingvar Holmén frågar om biståndsbedömning av dementa personer. Anna-Lena Gunnarsson svarar att
biståndsbedömaren tar kontakt med närstående. Om den dementa personen inte samtycker till att kontakt
tas med närstående så gäller den dementes vilja.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

materialet som Anna-Lena Gunnarsson redovisar bifogas med protokollet samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 19

Information om projektet ”Hälsa för seniorer”.

Ann Johansson, universitetsadjunkt vid Hälsohögskolan i Jönköping, samt Karl-Gustav Lorentsson,
privatperson Hestra, informerar om projektet ”Hälsa för seniorer”. Karl-Gustav Lorentsson, initiativtagare
till projektet, presenterar bakgrunden till ”Hälsa för seniorer”. Efter att Karl-Gustav Lorentsson tagit
kontakt med Hälsohögskolan blev Ann Johansson utsedd som projektledare. Ann Johansson sökte, och fick
startbidrag till projektet. För närvarande finns en ansökan, om bidrag till projektet, inlämnad till
Kampradfonden. Nästa år söks pengar från FORSS (Forskningsrådet i sydöstra Sverige. Karl-Gustav
Lorentsson satte ihop en grupp för en pilotstudie. Det är 12 stycken i gruppen och ålder är mellan 66 år
och 89 år. Gruppen ska vara med och utveckla metoder genom de erfarenheter de gör när de genomför
projektet. Målet med projektet är att fler personer ska få fler hälsosamma år. Personerna i gruppen är
medlemmar i SPF men det är öppen för personer från övriga pensionärsorganisationer.
Marie Lackenbauer informerar att det finns hälsocoacher på Mariagården och Gislow. Fritidsförvaltningen
och kulturförvaltningen är involverade.
Bengt Petersson informerar att vi har utomhusgymnastik.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

materialet som Ann Johansson redovisar bifogas med protokollet

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 20

Information om taxor för boende och hemtjänst

Anna-Lena Gunnarsson, chef för enheten bistånd och stöd informerar om tillämpningsanvisningar Avgifter
2014. Anna-Lena informerar också att bostadstillägget, som ansöks hos försäkringskassan, ges tre månader
retroaktiv från ansökningstillfället.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

”Tillämpningsanvisningar avgifter 2014” bifogas med protokollet

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 21

Information övriga nämnder

Lennart Kastberg informerar:
 Gislaved kommuns ekonomi ser bra ut, i stort. Vissa nämnder får dock besparingskrav.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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När det gäller tillgänglighet är Gislaveds kommun bäst i Jönköpings län. På Rigo Fredrikssons fråga
hur det ser ut i de övriga kommunerna svarar Lennart Kastberg att det kan förändras snabbt,
genom att andra kommuner gör vissa förbättringar. Bengt Petersson inflikar att Gislaved kommuns
fina resultat när det gäller tillgänglighet kan bero på planer och hur vi arbetar.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 22

Övrig information

Bengt Petersson informerar:
 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att bevilja grundstödet till
pensionärsföreningarna. En del ansökningar har inkommit efter ansökningstidens utgång. Från och
med nästa år kommer inte stödet att betalas ut till för sent inkomna ansökning. Detsamma gäller
för övriga bidrag kopplade till aktiviteter.
 Om budgetarbetet. Socialnämndens uppgift är att fastställa budgeten utifrån kommunfullmäktiges
beslut. Eventuellt kommer budgeten att fastställas på socialnämndens sammanträde den 27 augusti.
Budgetramen ligger strax under nuvarande budget och 22,5 mnkr under det socialnämnden skissat
på för 2015. Demenscentrat i söder, lokaliserat till Hagagården, får en minskning från 5 mnkr till 2,5
mnkr. Planerade fastighetsåtgärder skjuts på framtiden.
 Socialnämnden har beslutat att köksfunktionen på Hagagården ska läggas ner och att maten ska
tillagas (gäller huvudmålet) på Mariagården. På grund av detta ska köket på Mariagården byggas ut.
På kort sikt blir det inte billigare men på lång sikt räknar man med att det ska bli
kostnadseffektivare.
 Förslag har väkts att minska antalet platser på Solbacka med 8 platser.
 Gislaveds kommun står inför beslut att Gislaveds kommun ska bli ett finskt förvaltningsområde.
 Det kommer att medföra stora kostnader för Gislaveds kommun att införa digitala larm.
Socialnämnden förväntar sig att få kostnadsmedel som täcker kostnaderna.
 Socialnämnden har inte hittat lämpliga lokaler till vårdteamen. Letandet efter lämpliga lokaler
fortgår.
 Det finns ett förslag på generell anpassning på ca 1.2 mnkr.
Lis Melin informerar:
 Vid senaste sammanträdet med socialnämndens arbetsutskott yrkade Lis Melin att eventuella
neddragningar av antalet platser på Solbacka inte ska tas i socialnämndens arbetsutskott på grund av
att socialnämndens arbetsutskott endast representeras av tre partier. På socialnämndens
arbetsutskotts senaste sammanträde förordade Bengt Petersson att antalet platser på Solbacka inte
ska minskas med 8 platser.
Marie Lackenbauer informerar:
 Det har varit stora bekymmer med telefoni och datoruppkoppling under sommaren. På grund av
detta har en Lex Sara-anmälan gjorts av socialnämnden.
 7-9 oktober är det inspirationsdagar som är planerade att vara i Torghuset, Smålandsstenar. På
grund av vattenskador är det inte säkert att det kan hållas där. 800 personer beräknas komma.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att
Justerares signatur

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Övriga frågor

Ingvar Holmén påminner om mötet den 3 september där reglementet för kommunala pensionärsrådet ska
diskuteras. Inbjudna till mötet är pensionärsorganisationernas arbetsutskott, socialnämndens ordförande
Bengt Petersson samt programområdeschef Marie Lackenbauer.
Siv Sandahl informerar att Britta Larsson, representant för PRO i kommunala pensionärsrådet, avsäger sig
sin plats i kommunala pensionärsrådet. När ersättare för Britta Larsson är utsedd ska det meddelas till Jan
Ekström, sekreterare i kommunala pensionärsrådet.
Marie Lackenbauer informerar om man har synpunkter på kvalitén på Gislaved kommuns verksamhet kan
man anmäla detta i ”Tyck till” som finns på Gislaved kommuns hemsida.
Bengt Petersson informerar att fyra stycken chefer ska sluta inom en snar framtid, socialchef Monica
Svensson, fritidschef Kent Kruuse, näringslivsdirektör Anders Ahlström samt chefen på lönekontoret Marie
Kruuse. Lena Sundqvist ska tjänstgöra som tillförordnad socialchef fram till dess tjänsten som socialchef blir
tillsatt.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 24

Kommande sammanträden med kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 13 november 2014.

Justerares signatur
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Godkännande av dagordning

Ingen hade någon synpunkt på dagordningen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen.

§X

Rubrik XX

XXXXXX
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

