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Plats och tid
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Bengt Petersson, ordförande
Kjell Thelin, socialnämnden
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Ulla Petersson, SKPF
Lennart Häger, SKPF
Ingrid Jansson, SPF
Majken Larsson, SPF
Rolf Handberg, SPF
Pentti Kuhna, Finska PF
Siv Sandahl, PRO
Yngve Svensson, PRO
Övriga deltagande
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Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen.

§ 16

Genomgång av föregående mötes protokoll

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§ 17

Budgetinformation

Bengt Petersson informerar:









Socialnämndens budget för 2014 med utblick för 2015, 2016 och 2017 ska vara färdig senast den 1
september 2013. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige i november.
900 tkr läggs på förstärkning av ledarskap och chefsberedskap inom äldreomsorgen.
Personlig assistent teamet ökas med 4 mnkr.
Programområde Funktionshinder och stöd förstärks med en biståndshandläggare.
Alla inneboende i trygghetsbostäderna ska biståndsbedömmas.
En anpassning av gruppbostäderna på Lästgränd ska ske.
Gruppbostad för psykisk ohälsa startar 2015 stället för, som planerat, 2014.
Start av familjecentralen förskjuts.

Marie Lackenbauer, chef för programområde Vård och omsorg, informerar:







Programområdet har en budget på 340 mnkr.
5 mnkr har avsatts till ett demenscentrum i söder. Var demenscentret ska lokaliseras är, f.n. inte
utrett.
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ska vara på Blomstervägen samt i söder.
Uppstart av demensboende i Hestra samt Broaryd.
Köket på Hagagården ska läggas ner. Mariagården ska leverera maten till Hagagården.
Hemtjänsten ska genomgå en omorganisation till att bli två hemtjänstområden.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Sida
2013-09-05
3
Vid ansökan av trygghetsboende krävs inte biståndsbedömning. Sökande blir beviljad boende av
Gislavedshus eller fastighetskontoret.
Socialnämndens målsättning är ett boende i varje tätort och samtliga tätorter ska ha korttidsplatser.
Underskötersketjänsterna nattetid i arbetslagen ska minskas något. Tätheten av sjuksköterskor
bibehålls.
E-hälsa, (120 tkr): Det ska införas i kommunerna så att man kan läsa sina journaler digitalt.
Inom hemtjänsten och hemsjukvården ska man kunna dokumentera på plats.
Digitala trygghetslarm ska införas i kommunen.
Konsumentskap i NPÖ (nationell patientöversikt).
Producentskap i NPÖ.
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 18

Information angående utbildning för ledamöter i KPR (Marie
Lackenbauer)

Marie Lackenbauer informerar om den utbildning som har önskats av ledamöterna i Kommunala
pensionärsrådet. Inbjudan går ut till ordinarie ledamöter samt ersättare. Avdelningsordförande i de olika
pensionärsorganisationerna samt ordförandena i samorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

sekreteraren i kommunala pensionärsrådet skickar ut inbjudan till berörda
personer.

§ 19

Information övriga nämnder

Gunnel Augustsson informerar om förslag till ny LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förslaget
har varit ute på remiss. 40 yttrande har inkommit. De allra flesta har varit positiva till planen. Även
länsstyrelsen har inkommit med yttrande. Länsstyrelsen har den yttersta tillsynen av byggande i strandnära
läge.
Vidare informerar Gunnel Augustsson om att målet är att fördubbla turismen i Gislaveds kommun.
Förslaget till turiststrategin visas bl.a. på kommunens bibliotek.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att
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godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Övrig information

Bengt Petersson informerar att vid senaste mötet i socialnämnden antogs riktlinjer för trygghetsplats i
Gislaveds kommun. För den person med akut behov, som inte känner sig trygg i sitt eget boende, kan
trygghetsplats beredas. Det krävs inte någon behovsbedömning. Trygghetsplats gäller för äldre inneboende i
kommunen som är i behov av hemtjänst eller anhörigstöd. Det gäller inte för ökat medicinskt behov. I
första hand blir det placering på Hestragården. Vid behov av trygghetsplats längre än två dagar ska
behovsbedömning göras. Trygghetsplats från sju dagar räknas som korttidsplats.
Vidare informerar Bengt Petersson om att socialchefsgruppen i Jönköpings län föreslår en avgift för
hemsjukvård. Kommunfullmäktige gav i uppdrag till socialnämnden att utreda om det är många som valt
hemsjukvård istället för att åka till vårdcentralen. Socialnämnden har sett en ökning från ca. 300 personer
till ca. 400 personer. Socialnämnden har lagt ett förslag om att ta ut en avgift. Förslaget är 300 kr/månad för
de som är registrerade mottagare av hemsjukvård. Det ligger inom maxtaxan för hemtjänst. När det gäller
akuta enstaka hemsbesök är förslaget 150kr/besök. För personer under 20 år är det gratis. Fyra kommuner
i Jönköpings län har beslutat att ej ta ut avgift för hemsjukvård. Övriga kommuner tar ut avgifter eller
föreslår att en avgift ska tas ut.
Marie Lackenbauer informerar:
 Veckan innan midsommar såg Gislaveds kommun en ökning av oplanerade patienter i
hemsjukvården.
 Om ett forskningsprojekt i Lund. Personer från Gislaveds kommun ska intervjuas, bl.a. pensionärer.
Intervjun ska ske den 5 november 2013. Ingrid Jansson, Siv Sandahl, Lennart Häger samt Pentti
Kuhna blev valda av kommunala pensionärsrådet att vara informanter.
 Socialnämnden har tagit beslut om att inrätta träffpunkter.
 Närvarokort finns numer digitalt.
 Torghuset i Smålandsstenar ska ha en hjälpmedelsmässa hösten 2013.
 Önskar pensionärsorganisationerna att Marie Lackenbauer kommer ut och informerar om vård
och omsorgsfrågor så står hon till förfogande.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 22

Nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 14 november 2013.
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