GISLAVEDS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
20 17- 1 1- 14

Sammanträdesrum Isaberg 1 Gislaved, kl. 08.30 -1 1 .50

Plats och tid

Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Kjell Thelin, förste vice ordförande
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen,
Bengt Petersson, socialnämnden
Kyösti Rahunen, Finska PF
Barbro Carlsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Ingvar Holmén, PRO
Erland Alexandersson, PRO
Thure Andersson, PRO
Yngve Svensson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Roland Ohlsson, RPG

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att lustera

Carina Helgesson Björk, socialchef
Jan Ekström, mötessekreterare
Anna-Lena Gunnarsson, enhetschef, § 30
Clara Andersson Edvardsson, samordnare, § 30
Kim Modeén, sjuksköterska, § 31
Evy Karlsson Kvick, undersköterska, § 31
Annela Major Eklund, utvecklingsledare, § 32
Majvor Magnusson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Fredriksson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Nilsson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Petersson, SKPF, icke tjänstgörande ersättare
Ing-Britt Lage, PRO, icke tjänstgörande ersättare

Barbro Carlsson
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§

Godkännande av dagordning
Ingvar Holmén har skriftligen inkommit att han har något att ta upp under punkten övriga frågor.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

med ovanstående tillagg godkänna dagordningen.

§ 27
Genomgång av föregående mötes protokoll
Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§ 28
Information från ordförande
Maria Gullberg Lorentsson informerar om premiering av personalinsatser inom socialnämndens
verksamhetsområde. Socialnämndens arbetsutskott utser tre (3) pristagare varje år. Total prissumma är
1 5 000 kr. Prisutdelningen sker vid kommunfullmäktiges julsamkväm efter decembersammanträdet.
Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Brukare, anhöriga och närstående samt personal är
välkomna med nomineringar. Fokus är att alla insatser ska leda till ökad kvalitet och förbättringar av
verksamheten. Nomineringar ska vara socialnämnden tillhanda senast 30 november 2017.
Ordförande informerar om en skrivelse angående kilometerersättning som assisten Estelle Petersson ställt
samman (se bilaga).
Ordförande informerar om mötestiderna för Kommunala pensionärsrådet under 20 18.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§29
Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar
Carina Helgesson Björk informerar om en ny lag, samverkan i samband med utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Lagen börjar gälla 1 januari 2018. Regionen och de 13 kommunerna i Jönköpings län gör
tillsammans en kraftsamling. Lagen bygger på tillit och samverkan vid utskrivning av patienter. Fokus, bättre
samverkan och samordning. Målet är, ingen ska ligga på sjukhus i onödan. Samordnad vårdplaneringsprocess
Samverkan vid utskrivning från sjukhus —Jönköpingsmodellen.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

skicka med det material som Carina Helgesson Björk redovisar som bilaga med protokollet samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§30
Information om anhörigstöd
Anna-Lena Gunnarsson och Clara Andersson Edvardsson informerar om anhörigstöd. Gislaveds kommun
kan kostnadsfritt ge 20 timmars avlösning i hemmet per månad. Avlösarservice utnyttjas inte i den
utsträckning som beviljas. Cirka var femte person har någon i sin närhet som behöver stöd. Clara har haft
studiecirkel under 20 1 7. Om intresse finns kan Clara starta upp utbildningar och aktiviteter. Tillsammans
med svensk kyrkan har de haft “pärivandringar”. Digitalt anhörigstöd kan ges på, enbraplats.se. (se bilagor).
Kommunala pensionärsrådet beslutar

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

att

§31
Information om trygg hemgång
Kim Modeén och Evy Karlsson Kvick från trygg hemgångsteamet informerar om trygg hemgång. Trygg
hemgång ska inte ersätta korttidsplatser, det är ett komplement. Trygg hemgång kan beviljas, av
biståndshandlaggare, efter att man haft korttidsplats. Man ansöker om trygg hemgång vilket har som fokus
att skapa trygghet. Trygg hemgång är inte så tidsstyrt som hemtjänst. Legitimerad personal i trygg hemgång
arbetar dagtid, måndag till fredag. Undersköterskor arbetar dag- och kvällstid, måndag till fredag. Övrig tid
tjänstgör ordinarie hemtjänst.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

skicka med det material som Kim Modeén och Evy Karlsson Kvick redovisar som bilaga med
protokollet samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§32
Information om ökad trygghet och säkerhet, individanpassat brandskydd
Annela Major Eklund informera om ökad trygghet och säkerhet, individanpassat brandskydd. Det ska tas
fram en plan för förebyggande arbete för att stärka brandsäkerheten. Målgrupper är äldre, personer med
funktionsnedsättning samt personer med missbruksproblematik. En arbetsgrupp har bildats där bl. a. KPR är
representerade.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

skicka med det material som Annela Major Eksiund redovisar som bilaga med protokollet samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§33
Frågor från pensionärsorganisationerna
Carina Helgeson Björk besvarar nedanstående frågorna
1. Information om KPR:s sammanträdestider inför 2018. Information om sammanträdestiderna togs
upp under § 28.
2. När blir KPR involverad i arbetet med Äldreomsorgsplanen? Våren 2018.
3. Varför har lokalerna på Gislow omdisponerats på bekostnad av den öppna äldreomsorgen? P.g.a.
brist på kontorslokaler. Det ska bli en översyn av lokaler när delar av verksamheten flyttar till
Welands lokaler.
4. Uppföljning av den nya organisationen för nattpatruller. T.f. vård- och omsorgschef Margareta
Hammarberg ska delta på nästa möte med KPR och redovisa det.
5. Vi vill också ha information av Clara Edvardsson om hennes arbetsuppgifter i hennes nya
organisation, där biståndshandläggare ska förmedla anhörigstödet m.m. Detta redovisades under §
30.
6. Information om dagsläget från demenssjuksköterskan Lena Larsson. Detta ska vi ta upp på nästa
möte med KPR.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

bjuda in demenssjuksköterska Lena Larsson för information till nästa möte med KPR samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§

34

Övriga frågor
Ingvar Holmén informerar att pensionärsorganisationerna utsett ledamöter, att i fyra (4) grupper prioritera
och framföra följande frågor inom äldrevården vid politikerutfrågning i början på det nya året:
bostadsförsörjningen, hemsjukvården, personalförsörjningen och IT-frågan. Pensionärsorganisationerna ska
bjuda in kulturförvaltningen, socialförvaltningen någon från en bank samt något IT-företag. Tänkt tidpunkt är
1 5 mars 20 1 8 1 Torghuset i Smålandsstenar.
Bengt Petersson informerar att regionen beslutat om två (2) nya reglemente, färdtjänstreglemente och
sjukresereglemente. Reglementena träder i kraft 1 januari 20 18 och då blir det tillåtet att åka färdtjänst till
vårdcentral samt sjukhus.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar

att

bjuda in en IT-strateg till nästa möte med KPR samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§35
Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte 13 februari 2018.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast 22 januari.
Övriga sammanträden under 2018, 14juni, 20september och 22 november. Ett extramöte 8 maj.
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