
GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2016-02-1

Plats och tid Sammanträdesrum Spaden i Gislaved, 1(1. 08.30 - 12.20

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Margareta Lindgren, socialnämnden
Lennart Kastberg, kommunstyrelsen, tjänstgörande ersättare
Barbro Carlsson, SPF
Thomas Andersson, SPF
Doris Akesson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Laila Rosén, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Yngve Svensson, PRO
Ingvar Holmén, PRO
Erland Alexandersson, PRO
Kaarle Heino, PRO, tjänstgörande ersättare
Kyösti Rahunen, Finska PF
Lennart Häger, SKPF
Bent Turesson, Aktiva seniorer

Övriga deltagande Jan Ekström, mötessekreterare
Marie Lackenbauer, vård & omsorgschef
Ulrika Andersson, polis, § 3
Elisabeth Lenander, polis, § 3
Irene Ljungskog, samhällsutvecklare, § 5
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
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§1

Godkännande av dagordning

Ingvar Holmén samt Barbro Carlsson anmäler att de har frågor att ta upp under övriga frågor.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

§2

Genomgång av föregående mötes protokoll

Önskemål framkom att protokollet från närmast föregående möte med kommunala pensionärsrådet ska
skickas tillsammans med kallelsen.

Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkom.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att protokollet från närmast föregående möte skickas tillsammans med kallelsen samt

att lägga protokollet till handlingarna.

§3

Information av polisen angående medborgarlöfte

Områdespoliserna Ulrika Andersson och Elisabeth Lenander informerar om medborgardialog.
Medborgardialog sker i samverkan mellan polis och kommun, det är en nationell handlingspian. Syftet är att
polisen ska komma ut och träffa medborgare och kartlägga eventuella problem beträffande kriminalitet och
otrygghet. Målet är att förebygga och lösa brott. Poliserna delade ut en enkät till KPR-ledamöterna som de
önskar få ifyllda och återsända senast 1 april. Önskar man mer information om medborgardialog kan man
emaila till ingemar-b.magnusson@polisen.se.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§4

Information från ordförande

Maria Gullberg Lorentsson informerar om budgetprocessen samt om kommunala pensionärsrådets syfte
och mål. Ordförande går även igenom socialförvaltningens organisation.

Jijsterrares signatur Utdragsbestyrkande
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Marie Lackenbauer informerar om:

• Utbildningsdag den 15 mars 20 1 6. Målgruppen är ordinarie ledamöter samt ersättare i
kommunala funktionshinder- och pensionärsrådet.

• Utbildningsmässa, “Koll på läget”, kommer preliminärt att hållas vecka 37 i Gislaveds
kommun.

• Inspirationsdag kommer att hållas gemensamt av GGVV-kommunerna. Preliminärt 26
oktober i Arken Värnamo.

• Digitala larm håller på att installeras. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller
nyckelhanteringen och för att öka säkerheten för brukarna.

• “gislaveds viktigaste jobb” samt “kvalitetsfabriken” som Marie Lackenbauer
rekommenderar KPR:s ledamöter att googla på.

• Önskar ledamöter komma i kontakt med socialförvaltningen är emailadressen
socialforvaltningen@gislaved.se.

• Vård och omsorg i framtiden (se bilaga “Utveckling & framtid vård & omsorg”).
• Marie Lackenbauer erbjuder sig att besöka de olika pensionärsföreningarna.

Ingvar Holmén begär att få aktuell förteckning över vård- och omsorgsplatser. Marie Lackenbauer
informerar att aktuell förteckning finns på nätet.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att Marie Lackenbauers information om Utveckling & framtid vård & omsorg bifogas med protokollet
samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§5

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

lrene Ljungskog informerar om Riktlinjer för bostadsförsörjning 20 1 5-2030 Gislaveds kommun.

Åke Danielsson frågar varför inte kommunen ger ägardirektiv till Gislavedshus AB om att bygga fler
bostäder. Irene Ljungskog svarar att Gislavedshus AB har stora kostnader för närvarande med stambyten
etc. Lennart Kastberg informerar att det är en balansgång när beslut ska tas om att bygga fler bostäder, så
att man inte förbygger sig. Irene Ljungskog informerar att Attefallshus inte har byggts i den utsträckning
som var väntat.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§6

Anmälda frågor från pensionärsorganisationerna

1. Vad hindrar att KPR-mötena förläggs till kl. 1 3.00 i stället för 08.30?
Ordföranden informerar att inga tjänstemän som kan vara aktuella för KPR-mötena är tillgängliga på
eftermiddagen.

Justeras signatur ., Utdragsbestyrkande
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2. Redovisning angående omsättning av personal inom socialförvaltningen 20 1 5.
Ordföranden informerar att redovisning av personalsituationen sker i bokslutet i mars 20 1 6. Ake
Danielsson hävdar att 1 2 områdeschefer inom socialförvaltningen har slutat under ett år. Vidare hävdar Ake
att de som anställs har låg kompetens. Margareta Lindgren uppger att hon inte upplever att de
områdeschefer som anställs har kompetensbrister. En fråga har inkommit angående annonskostnader vid
rekrytering av områdeschefer. Marie Lackenbauer informerar om att annonskostnader för områdeschefer
under 2015 uppgick till ca. 250 000 kr. 43 000 kr avser vård och omsorg och 207 000 kr avser
funktionshinder och stöd varav 112 000 avser stöd av rekryteringsföretag.

3. Hur planera för bättre samråd i frågor som berör pensionärskollektivet?
Ingvar Holmén framför önskemål att pensionärerna ska komma in i planeringsprocessen så tidigt som
möjligt inför mötena med KPR. Ingvar vill ha en fastställd tid för att träffas inför mötena med KPR.
Ordföranden svarar att pensionärerna är välkomna att lämna in förslag på punkter senast tre veckor innan
mötena med KPR.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§7

Övriga frågor

Barbro Carlsson frågar om det kommer ersättningsplatser för de anpassningar som beslutats inom vård och
omsorgen. Maria Gullberg Lorentsson svarar att fler trygghetsboenden är planerade i utblicken 2024. Enligt
Barbro Carlsson kommer Anderstorp att ha minst antal vård- och omsorgboenden räknat till antalet
invånare när Östergården läggs ner. Margareta Lindgren informerar att anpassningen är ett politiskt beslut.
De som är i behov av vård- och omsorgsboende kommer att beviljas det. De övriga får hjälp av hemtjänst
och hemsjukvård.

Ingvar Holmén framför att han tyckte det var positivt att en biståndsbedömare erbjöd sig att komma hem
till honom samma dag som han komma hem från sjukhuset efter att ha genomgått en operation.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§8

Kommande sammanträden med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte är 9 juni 20 1 6.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast den 19 maj.
Övriga sammanträden under 20 16, 25 augusti och lO november.

Justerares signatur - Utdragsbestyrkande
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