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Godkännande av dagordning

Inga synpunkter på dagordningen framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen.

§ 26

Genomgång av föregående mötes protokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§ 27

Information ekonomi

Stefan Tengberg, ekonomichef i Gislaveds kommun, informerar om Gislaveds kommuns ekonomiska
ställning. Informationen gäller även en ekonomisk utblick till 2019. Gislaveds kommun fastställer budgeten
för 2015 på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november. Det är dock frågetecken kring budgeten
på grund av att regeringens budget ej är fastställd av Sveriges riksdag. För närvarande är skatten i Gislaveds
kommun 22,13 % och under åren 2015-2019 räknas budgeten på oförändrad skatt.
Ingvar Holmén undrar över ett uttalande som han uppfattat Bengt Petersson sagt, att det skulle bli
inskränkningar för 2015. Bengt Petersson svarar att han menar att eftersom inte äskade medel beviljades får
man skjuta förbättringar på framtiden. Förbättringar kan inte verkställas i önskvärd takt. Det blir inga
personalneddragningar däremot blir det ett tillfälligt anställningsstopp på grund av att Hagagården i
Smålandsstenar ska bli ett nytt demenscentrum. Det finns eventuellt de som arbetar på Hagagården som
inte vill tjänstgöra på Hagagården efter det att det ombildats till demenscentrum. Då måste de erbjudas
tjänst någon annanstans inom vård- och omsorgen. Vidare informerar Bengt Petersson att nya tjänster som
utannonseras ska erbjudas som heltidstjänster.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

materialet som ekonomichef Stefan Tengberg redovisar bifogas med protokollet
samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 28

Nytt reglemente

Bengt Petersson informerar:


Förslag på nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet togs upp på socialnämndens
arbetsutskott den 8 oktober. Socialnämndens arbetsutskott beslöt att hänskjuta frågan om
reglemente för kommunala pensionärsrådet till socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3
december. Ingvar Holmén anser att vi inte ska jäkta fram ett nytt reglemente.

Justerares signatur
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20 november träffas valberedningen för att föreslå vilka politiker som ska tjänstgöra som ledamöter
i kommunala pensionärsrådet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december beslutas
vilka politiker som ska tjänstgöra som ledamöter i kommunala pensionärsrådet.

Ingvar Holmén informerar:



Den 21 november ska arbetsgruppen träffas. Det är viktigt att alla pensionärsföreningarna som ska
vara representerade i kommunala pensionärsrådet får komma till tals.
Att han läst ett protokoll från Emmaboda kommun. I Emmaboda kommun har de en
demensförening. Ingvar Holmén undrar om det kan vara något för Gislaveds kommun. Bengt
Petersson svarar att de personer med demens är representerade i kommunala rådet för
funktionshinder och stöd. (se bifogad kontaktuppgift till demensförening i Gislaveds kommun).

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 29

Finskt förvaltningsområde

Bengt Petersson informerar:




Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har beslutat att Gislaveds kommun ska begära att ingå i ett
finskt förvaltningsområde. Blir Gislaveds kommun ett finskt förvaltningsområde kommer det att
utgå statsbidrag till Gislaveds kommun. Det är inte bestämt om det ska bli en finsktalande avdelning
på något av våra särskilda boende eller om det ska finnas finskspråkig personal på varje boende.
Tolkar administreras av Gislaveds kommuns arbetsmarknadsorganisation.

Pentti Kuhna påpekar att det är viktigt att de finsktalande personerna i Gislaveds kommun är aktiva.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 30

Regelverk för biståndsbedömning

Bengt Petersson informerar att det inte skett någon förändring sedan senaste mötet med kommunala
pensionärsrådet angående regelverket för biståndsbedömning. På socialnämndens sammanträde i december
kommer regelverket för biståndsbedömningen upp för ett eventuellt beslut. Bengt Petersson välkomnar
synpunkter från pensionärsföreningarna gällande regelverket för biståndsbedömning.
Ingvar Holmén tog upp frågan om medicin. Personer kan äta mediciner under många år och kroppen
förändras. På grund av detta kanske medicinbehovet förändras. Bengt Petersson svarar att det görs
genomgång av mediciner för personer boende på våra särskilda boenden. Gislaveds kommun gör
tillsammans med landstinget genomgång av mediciner för personer boende i sina ordinarie hem.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

Justerares signatur

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Lennart Kastberg informera att det blir en ny politisk majoritet efter valet. Vidare informerar Lennart
Kastberg att kvalitén på det som Gislaved kommun utför är bra och Gislaveds kommun gör mer än vad som
är lagstadgat.
Bengt Petersson informerar att ny ordförande i socialnämnden kommer att bli en moderat och vice
ordförande kommer att bli en socialdemokrat.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 32

Övrig information

Bengt Petersson informerar:






Gislaveds kommun utökar antalet asylplatser för ensamkommande barn. Från 7 platser till 10
platser. Ersättningen från migrationsverket är 1900:-/dygn och barn. Mottagningen av antalet vuxna
asylsökande ökas från 60 personer till 90 personer. Lis Melin säger att de ensamkommande
flyktingbarnen är ambitiösa. De vuxna asylsökande är många gånger välutbildade.
En person har testamenterat pengar till Lugnet, Broaryd. Testamentatorns vilja är att pengarna ska
gå till en brygga samt en eka.
Det kommer att bli 15 ledamöter i socialnämnden och i barn- och utbildningsnämnden. I
socialnämnden blir det 10 ledamöter från den nya alliansen och 5 ledamöter från övriga partier.
Ny socialchef börjar troligen någon gång i mars, april 2015.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 33

Övriga frågor

Ingvar Holmén undrar när kommunala pensionärsrådet ska ha möten under 2015. Bengt Petersson svarar
att det inte är fastställt. När det är fastställt vill Ingvar Holmén att det skickas ut till ledamöterna i
kommunala pensionärsrådet.
Pentti Kuhna anmälde sin avgång från kommunala pensionärsrådet. Hans efterträdare i Finska PF blir Kyösti
Rahunen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

tiderna för kommunala pensionärsrådet skickas ut till ledamöterna när det blir
fastställt samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Avslutning

Pentti kuhna och Ingvar Holmén framförde ett tack till politikerna i kommunala pensionärsrådet.
Bengt Petersson framförde ett tack till ledamöterna i kommunala pensionärsrådet.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

