GISLAVEDS
KOMMUN

Kommunala pensionärsrådet
2017-05-23
Sammanträdesdatum

Sammanträdesrum Isaberg 1 Gislaved, kl. 08.30 -1 2.00

Plats och tid

Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Kjell Thelin, förste vice ordförande
Bengt Petersson, socialnämnden
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen, § 10-13
Doris Akesson, SPF
Barbro Carlsson, SPF
Laila Rosén, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
ingvar Holmén, PRO
Thure Andersson, PRO
Bo-Lennart Persson, PRO
Yngve Svensson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Roland Ohlsson, RPG

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Carina Helgesson Björk, socialchef
Jan Ekström, mötessekreterare
Malm Aronsson, kommundirektör, § 12
Doris Kjellström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 14
Anna-Lena Gunnarson, områdeschef Enheten för bistånd och stöd,
Marie Lackenbauer, programområdeschef Vård och omsorg, § 14
Susanne Norberg, Bygg- och miljöchef, § 14
Ulf Edenborg, bygglovingenjör, § 14
Kaarle Heino, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Fredriksson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Nilsson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
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§

Godkännande av dagordnng
Barbro Carlsson och Gunilla Nilson anmaler att de har frågor att ta upp under punkten övriga frågor.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

att

§

Il

Genomgång av föregående mötes protokoll
Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
lägga protokollet till handlingarna.

att

§

12

Förändringsarbetet i Gislaveds kommun
Kommundirektör Malm Aronsson informerar om förändringsarbetet i Gislaveds kommun och anledningen
till det. Anledningen till förändringsarbetet är att få större fokus på dem Gislaveds kommun är till för,
kommuninvånarna. Styrmodellen syftar till ökad delaktighet för de anställda. Koncernbolaget syftar inte till
hårdare styrning av dotterbolagen eller att dotterbolagens överskott slussas till koncernbolaget. För att nå
målet att serva kommuninvånarna bättre har fler tjänstemän anställts. Kommunjuristens arbetsuppgifter
omfattas även av att vara kanslichef. Om äldreomsorgen uppfattas att vara mer toppstyrd nu än tidigare
beror det på att cheferna inom äldreomsorgen inte nått fram med kommunikationen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

skicka med det material Malm Aronsson redovisar som bilaga till protokollet samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§

13

Information från ordförande
•

•

J uste

Ordförande informerar att socialförvaltningen ska undersöka var det bor finsktalande på våra olika
vård- och omsorgsboende. Så att finsktalande kan söka till vård- och omsorgsboende med
finsktalande boenden. Det ska inte bli avdelningar med enbart finsktalande.
Carina Helgesson Björk informerar att socialnämnden gett i uppdrag till socialförvaltningen samt
räddningstjänsten att starta ett projekt med namnet Trygg och säker. En arbetsgrupp med
representanter från KPR, KRF samt tjänstemän ska arbeta med projektet.

ares signatur

-
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

att

§

14

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar
Doris Kjellström informerar om Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 201 6. 1 sin redovisning tar
Doris upp mål, genomförda strategier 20 1 6, kvalitetsregister, verksamhetsuppföljningar,
målgruppsundersökningar, klagomål och synpunkter, ej verkställda beslut, avvikelsehantering, lex
Sarah, lex Maria samt strategier 20 17. På påståendet att kvalitén på hemtjänsten variera svarar Doris
att vi jobbar för en personcentrerad vård. På synpunkten om att personer med hemtjänst får många
olika undersköterskor informerar Doris att en person med heldygnstjänst behöver ca. 1 0- 1 5
personer för att “rulla runt” ett schema. Målsättningen är så få personal som möjligt till de
behövande.
Anna-Lena Gunnarson informerar om veckostatistik korttid och vårdbostad 20 17, vecka 21. AnnaLena säger att vi har fler platser än sökande, dock är det ett tryck på korttidsplatser. När det tackas
nej till en plats kan det bero på att de tillfrågade anser att det är fel ort, ibland är det de anhöriga
som anser att det är fel ort.
Marie Lackenbauer informerar om ett uppdrag vård och omsorg fick 2017 av socialnämnden att ta
fram ett förslag till plan för framtidens omsorg av äldre. Marie Lackenbauer ska presentera planen på
nästa sammanträde med socialnämnden. Hösten 201 7 ska en informationsinsamling sammanställas.
Susanne Norberg och Ulf Edenborg informerar om bostadsanpassningsbidrag. Budgeten för
bostadsanspassning är på ca. 2 mnkr. Det finns inga begränsningar för kostnaderna för
bostadsanpassningar. Det är behovet som styr. Kostnaderna täcker endast bostadsanpassning, inte
eventuella förbättringar av bostaden. Antalet bostadsanpassningsärenden ökar kontinuerligt.
Ti 1 Isynsmyndigheten är Boverket.

•

•

•

•

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

skicka med det material som Doris Kjellström, Anna-Lena Gunnarson, Marie Lackenbauer samt
Susanne Norberg och Ulf Edenborg redovisar som bilagor till protokollet samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§

15

1 nkomna frågor från pensionärsfdreningarna
Frågan besvarades under Doris Kjellströms föredragning.
Besvaras på någon av höstens KPR-möte.
Besvaras på någon av höstens KPR-möte.
Besvaras på någon av höstens KPR-möte.
Carina Helgesson Björk besvarar frågan med att det årligen ska göras en åtgärdsplan.
Socialförvaltningen har startat en skyddskommitté. En plan för OSA (organ isatorisk och social
arbetsmiljö) har upprättats. Socialförvaltningen har uppsikt på personalomsättningen. Personalen får
besvara enkäter som utvärderar trivseln på arbetsplatsen.
6. Det nya reglementet antogs av socialnämnden den 28 mars och ska börja gälla fr.o.m. 1 januari 20 1 8.
Dnr: SN.2016.73.
7. Socialnämnden ska se över sammanträdestiderna inför 201 8. Under innevarande år går det inte att
ändra på sammanträdestiderna.
1.
2.
3.
4.
5.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

§

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

16

Övriga frågor
•

•
•

De sista 1,5 åren har inte pensionärsföreningarnas trafikombud kallats på något möte. Peter
Edvinsson, teknisk chef, anser att mötena inte fungerat. Peter Edvinsson önskar att ta upp eventuella
trafikfrågor som en punkt på KPR-mötena.
Det framkommer att det förekommer gator som inte är framkomliga för bussar i Gislaveds tätort.
KPR-ombudet för Vitsippans vård- och omsorgsboende har fått information om att det har
förekommit att det på kvällstid har arbetat två (2) personal på 1 0 inneboende. En (1) av personalen
hade väldigt knapphändiga kunskaper i svenska och saknade utbildning. Vidare informerade KPR
ombudet att två (2) svårt sjuka hade fått dela på en korttidsplats.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

vid behov bjuda in Peter Edvinsson, teknisk chef, till KPR-möten samt

att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§

17

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet
Nästa möte 22 augusti 2017.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast 1 augusti.
Övriga sammanträden under 20 17, 14 november. Ett extramöte, 1 5 juni.
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Utdragsbestyrkande

