
SGISLAVEDS 
~KOMMUN 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor 

Tid: Tisdag den 15 september 2020 kl: 15.00 – 17.00 

Lokal: Fegen (fullmäktigesalen), vån. 4 i kommunhuset i Gislaved 

Dagordning 

Nr Diskussionspunkter 

1 Inledning och presentationsrunda 

2 Aktuellt ekonomiskt läge i socialnämnden 

3 Socialförvaltningens översyn av särskilda boenden 

4 Finskspråkig avdelning på särskilt boende 

5 Covid-19 

6 Klagomål och synpunkter beträffande enskildas ärenden 

7 Övriga frågor 

Mötesanteckningar 

1 Närvarande: 

Pensionärsorganisationerna: 

Roland Olsson (RPG Anderstorp), Ing-Britt Lage (PRO Smålandsstenar), Gunilla Nilsson (Gislaved 

SPF), Kjell Örtlund (SPF Reftele), Barbro Carlsson (SPF Anderstorp), Kaarle Heino (Finska 

föreningen), Laila Rosén, Lena Högberg (PRO Anderstorp), Jan-Erik Jansson, Ann-Marie Nilsson, 

Birgitta Stensson (PRO Burseryd/Broaryd), Björn Lindström (PRO Gislaved), Doris Åkesson (SPF 

Reftele), Gerd Wallentin (Villstad SPF), Majvor Magnusson (Ås SPF), 

Presidiet: 

Inga-Maj Eleholt (C), Staffan Sjöblom (M), Kjell Thelin (S) 

Socialförvaltningen: 

Malin Johansson (socialchef), Åsa Dahlqvist (verksamhetschef Omsorg i ordinärt boende och 

hälso- och sjukvård), Petra Johansson (nämndsekreterare), Joel Halldin (förvaltningscontroller), 

Sara Ruuth (projektledare) 



2 Aktuellt ekonomiskt läge i socialnämnden: 

Socialförvaltningen och socialnämndens presidium informerar om socialnämndens ekonomiska 

läge. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 25.4 mnkr vid årets slut. Förvaltningen har 

återsökt 16.4 mnkr i ersättning från staten för kostnader i samband med covid-19. Det är vid 

tiden för KPRS-möte oklart läge kring hur mycket statliga medel som kan tillföras nämnden. 

3 Socialförvaltningens översyn av särskilda boenden: 

Förvaltningscontroller Joel Halldin redogjorde för hur översynen av de särskilda boenden togs 

fram vilka metoder som användes och vilka resultat översynen visar. 

Det förs en dialog platser på särskilda boenden, biståndsbedömda trygghetsboenden, 

biståndsbedömningen och lokaler. Fråga ställs från KPRS om vad Östergården har kostat under 5 

år. KPRS framför att de önskar delta i framtagandet av en äldreomsorgsplan. 

4 Finskspråkig avdelning på särskilt boende 

Våren 2021 ska förvaltningen ta fram en finskspråkig avdelning. Det är ännu inte klart vilket 

boende som avdelningen kommer att finnas på. 

5 Covid-19 

Verksamhetschef Åsa Dahlqvist redogjorde för läget beträffande covid-19. Fortsatt låg 

smittspridning i Gislaveds kommun. Ingen pågående smitta i någon av socialförvaltningens 

verksamheter. Totalt, sedan pandemin bröt ut i början av året, har förvaltningen haft 10 smittade 

av sammanlagt 800 brukare. 6 har avlidit. Förvaltningens boenden öppnar för besök från 1/10. 

Öppnandet kommer att ske i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Träffpunkter öppnar igen 

liksom Gislows och Klockaregårdens restauranger. Dagverksamheten öppnar igen den 7/9. 

Provtagning fortsätter, antikroppstester är på gång. Influensavaccinering startar i början av 

november. Förvaltningen har gott om skyddsutrustning med stora egna lager. 

6 Klagomål och synpunkter beträffande enskildas ärenden 

Individärenden kan inte diskuteras på KPRS möten. Individärenden lyfts antingen direkt till den 

enhetschef som ansvarar för verksamheten eller så används kommunens e-tjänst för klagomåls-

och synpunktshantering; ”Tyck till” som man når via kommunens hemsida.

7 Läkarmedverkan på särskilt boende (säbo) 

Komhem-avtal 2013. I avtalet regleras avsatta minuter/brukare och vecka beroende på säbo, 

korttids etc. Detta är väl reglerat med Regionen. Medicinering/ordinationer utan att träffa 

patienter är väl inarbetat och vanligt förekommande sedan många år. Det bygger på uppgifter från 

kommunens leg. personal och läkare som har flerårig och god kännedom om brukarna som de 

ansvarar för. Geriatriker finns ej att tillgå i primärvården, utan där arbetar distriktsläkare. Fråga 

från KPRS är om lugnande mediciner har ökat. Svaret är att det finns uppgifter som tyder på det 

därför har kommunens apotekare fått uppdraget att se över detta för att få fram faktaunderlag 

beträffande eventuell ökning. 

8 Statens bidrag till undersköterska-utbildning 

Äldreomsorgslyftet 2,2 miljarder 2020/2021. Satsningen ska leda till att 360 

undersköterskor/vårdbiträden i länet utbildas. De får en betald utbildning. Gislaved har fått 1.4 

miljoner för 2020 och får 5 miljoner för 2021. Gislaved kommer att ha 10-12 färdiga 

undersköterskor i slutet på 2021. Validering och urval ska göras innan skolstart. Komvux har f n 

inte någon utbildningskapacitet därför pågår arbete inom GGVV för att lösa detta problem. 

Familjen Kamprad har skänkt en kvarts miljon till Gislaveds kommun med syftet att minska 

ensamhet på säbo. För pengarna har välfärdsteknik köpts in som möjliggör ökade kontakter med 

närstående, minnesträning och spel. 

9 Träffpunkternas framtid 

Träffpunkterna har varit stängda. Det är bara en träffpunkt som inte ligger på ett säbo. Att öppna 

träffpunkterna igen måste föregås av en dialog med Smittskydd i Jönköping. 



Träffpunkterna ska vara möjliga för enskilda att boka och använda även om kommunen inte har 

personal på plats. Det ska också vara likvärdiga regler på alla träffpunkter. 

10 Kjell Örtlunds punkt 

Allmänna arvsfonden har beviljat bidrag så att pensionärsorganisationerna kan börja arbeta med 

att hjälpa ensamma äldre. Hemtjänstens chefer har träffat representanter för detta projekt. 

Kjell beskrev problemet med underbemanning inom omsorgen. Kjell påtalar att det är mycket 

viktigt att socialnämnden talar om hur mycket medel som behövs för att klara sin verksamhet. 

Styrmodell och budgeteringsrutiner måste justeras. 

11 Övrigt 

Potatisen i kommunens restauranger smakar inte bra. Förvaltningen tar hand om klagomålet. 


