GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum
2014-06-12

Sida

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum

2014-06-12

Lokal Fegen Gislaved, kl. 08.30-11.10

Plats och tid
Beslutande

Bengt Petersson, ordförande
Kjell Thelin, socialnämnden
Lennart Kastberg, kommunstyrelsen
Lennart Häger, SKPF
Ulla Petersson, SKPF
Rolf Handberg, SPF
Siw Knutsson, SPF
Ingegärd Andersson, SPF
Pentti Kuhna, Finska PF
Ingvar Holmén, PRO
Siv Sandahl, PRO

Övriga deltagande

Utses att justera

Jan Ekström, mötessekreterare
Marie Lackenbauer, programområdeschef

Lennart Häger

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………………………….

Paragrafer

8 -14

Jan Ekström
Ordförande ……………………………………………………………………

Bengt Petersson

Justerande

..........................................................................................................................................

Lennart Häger
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Godkännande av dagordning

Ingvar Holmén anmäler att han har en övrig fråga att ta upp under punkten övriga frågor. I övrigt godkänns
dagordningen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen med tillägg av Ingvar Holméns fråga under punkten övriga
frågor.

§9

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§ 10

Aktuellt inom vård och omsorg (Marie Lackenbauer)

Marie Lackenbauer informerar:











Kommunfullmäktiges beslut från 2013 om två hemtjänstområden i Gislaveds kommun är
organiserat och klart.
Nyckelfri hemtjänst ska införas i Gislaveds kommun. Elektronisk nyckelhantering innebär att
personalen kommer in till brukaren elektroniskt via mobiltelefonen istället för att använda en vanlig
nyckel.
Fram till mars 2014 fanns dagverksamhet för demenssjuka i Hestra, Broaryd samt Gislaved. Det var
dock ej full beläggning. Från och med den 1 mars har dagverksamheten/Hestra samlokaliserats till
Blomstervägen, Gislaved. Broaryds dagverksamhet har flyttats till Hagagården, Smålandsstenar.
Köket på Hagagården ska läggas ner. Hagagården ska bli ett demenscentrum vilket bland annat
innebär en utökning av resurser med 5 platser för dementa.
Korttidsplatser finns i samtliga tätorter i Gislaveds kommun. Totalt finns 26 korttidsplatser i
kommunen.
30 personer har, mellan den 1 januari och den 1 april 2014, blivit beviljade boende på särskilt
boende. När någon blivit beviljad boende måste beslutet verkställas inom 3 månader. Ingvar
Holmén vill ha en lista på antalet ansökningar och antalet platser.
Gislaveds kommun har 335 permanenta lägenheter i vårdbostäder och demensboende samt en
trygghetsplats.
Digitala trygghetslarm är på gång. Bengt Petersson infogar att Gislaveds kommun för närvarande
har 650 trygghetslarm i bruk, 580 st är analoga och 70 st är trådlösa. De analoga trygghetslarmen
ska bytas ut mot digitala larm. Mobil täckning krävs när digitala trygghetslarm ska införas. Det
kommer att bli ökade driftskostnader vid införandet av digitala larm.
Socialnämnden har beslutat att Gislaveds kommun ska införa den nationella modellen ”Äldres
behov i centrum”, ÄBIC. Syftet är att ha ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom
äldreomsorgen.
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Bengt Petersson informerar:






Särskilt boende ska i fortsättningen heta vård- och omsorgsboende.
Riktlinjerna för biståndsbedömningen ska uppdateras. Vid nästa möte med kommunala
pensionärsrådet den 21 augusti 2014 ska förslagen på nya riktlinjer redovisas.
En privatperson har testamenterat pengar till Lugnets vård- och omsorgsboende. Enligt testamentet
ska de testamenterade medlen gå till framtida renoveringar av bryggan vid sjön samt till inköp av
båt. Socialförvaltningen ska undersöka om man eventuellt kan göra vissa avsteg från vad som anges i
testamentet, till exempel att förbättra tillgängligheten/framkomligheten till bryggan.
Den 23 juni beslutar kommunfullmäktige om budgetramarna. Socialnämnden har fått besparingskrav
på 7 mnkr. Anpassningen kan komma att märkas i tillgänglighet och kvalitet för kommuninvånarna.
Socialförvaltningen ska till socialnämndens möte den 27 augusti lämna in förslag på budget för 2015.
Bengt Petersson ska gå ut med ett pressmeddelande. Ingvar Holmén önskar få pressmeddelandet.
Demenscentret i Smålandsstenar kan bli något fördröjt på grund av besparingskraven.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

antalet ansökningar till vård- och omsorgsboenden samt antalet platser på vårdoch omsorgsboenden redovisas vid nästa sammanträde den 21 augusti 2014.

att

Vid sammanträdet den 21 augusti ska förslagen på nya
riktlinjer för biståndsbedömning redovisas

att

Bengt Peterssons pressmeddelande skickas ut tillsammans med protokoller från
kommunala pensionärsrådets möte den 12 juni samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 11

Information övriga nämnder

Lennart Kastberg informerar att det är en emigrationsmässa i Holland, om att emigrera från Holland.
Jönköpings län har en monter på mässan. Det ska komma besök från Holland till Gislaveds kommun.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 12

Övrig information

Bengt Petersson informerar om ett projekt som eventuellt ska starta hösten 2014, ”Hälsa för seniorer”.
Ann Johansson och Karl-Gustav Lorentsson står bakom projektet.
Marie Lackenbauer informerar att dubbla lunchrätter kommer att serveras på samtliga vård- och
omsorgsboende från och med den 1 oktober 2014. Det är på gång med alkoholservering på vård- och
omsorgsboendena. Dock inte i den offentliga matsalen.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

information om projektet ”Hälsa för seniorer” tas upp som en punkt vid
kommunala pensionärsrådets sammanträde den 21 augusti, samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 13

Övriga frågor

Ingvar Holmén informerar att pensionärsorganisationerna i Gislaveds kommun har bildat ett arbetsutskott
med representanter från samtliga pensionärsorganisationer som är representerade i kommunala
pensionärsrådet. Arbetsutskottets uppgift är att se över reglementet för kommunala pensionärsrådet. Bengt
Petersson anser att arbetsutskottet tillsammans med politikerna i kommunala pensionärsrådet samt Marie
Lackenbauer kan se över reglementet. Samtidigt understryker Bengt Petersson att kommunala
pensionärsrådet är ett råd och kan aldrig få status av ett beslutande organ.
Lennart Kastberg informerar att man kan gå in på Gislaveds kommuns hemsida för att läsa protokoll och på
det viset få information. Ett annat sätt att få information är att ringa till kommunen och fråga.
Bengt Petersson informerar att socialchef Monica Svensson ska sluta i september 2014.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

pensionärsorganisationernas arbetsutskott ska bjuda in politikerna i kommunala
pensionärsrådet samt Marie Lackenbauer till ett möte den 3 september
klockan 15.00 för att se över kommunala pensionärsrådets reglemente, samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 14

Kommande sammanträden med kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 21 augusti 2014.
Övriga sammanträden under 2014: 13 november.
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