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Plats och tid

Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Kjell Thelin, förste vice ordförande
Linda Strömblad, socialnämnden, tjänstgörande ersättare
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Doris Akesson, SPF
Barbro Carlsson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Laila Rosén, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Ingvar Holmén, PRO
Yngve Svensson, PRO
Peter Berglund, PRO, tjänstgörande ersättare
Thure Andersson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Kyösti Rahunen, Finska PF

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera
j usteringens
plats och tid

Carina Helgesson-Björk, socialchef
Jan Ekström, mötessekreterare
Maria Hallberg, kvalitetsstrateg, kommunstyrelsekontoret, § 4
Mattias Svensson, utvecklingsledare, § 4
Amra Vuckic, biståndshandläggare, § 4
Marie Lacken bauer, programområdeschef vård och omsorg, § 4
Elisabeth Svensson, programområdeschef funktionshinder och stöd,
Ulla Petersson, SKPF, icke tjänstgörande ersättare
Majvor Magnusson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Nilsson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Kaarle Heino, PRO, icke tjänstgörande ersättare
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§1
Godkännande av dagordning
övriga
Ingvar Holmén och Karl-Gustav Lorentsson anmäler att de har frågor att ta upp under punkten
frågor.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

§2
Genomgång av föregående mötes protokoll
Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§3
Information från ordförande
klar 2018
Socialnämnden har tagit beslut om att en äldreplan ska tas fram. Äldreplanen kommer att vara
man arbeta
kommer
äldreplanen
av
framtagandet
och kommer att brytas ner till en äldreomsorgsplan. Vid
med en bred delaktighet och t.ex. tillsätta fokusgrupper.
den 8 juni
Extra möte med Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder planeras
alternativt 1 5 juni, kvällstid. Då ska socialförvaltningens förslag på budgeten presenteras.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§4
Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar
är med i
Maria Hallberg informerar om resultat från KKiK (kommunens kvalitet i korthet). 25 1 kommuner
en
är
Resultaten
dåligt.
vara
inte
det
KKiK. Hon säger att även om ett resultat är rödmarkerat behöver
6).
201
KKIK
jämförelse mellan kommunerna. (Se bilaga “Kommunens Kvalitet i Korthet
medel till vårdMarie Lackenbauer informerar om den resursfördelningsmodell som används för att fördela
study on
National
Swedish
(The
SNAC
om
också
berättar
och omsorgsboenden 1 Gislaveds kommun. Hon
äldre
följt
man
har
studien
1
omsorg).
och
Aging and Care, En svensk nationell studie om åldrande, vård
(Se
år.
tredje
var
år,
80
än
under en lång tid. Personer upp till 80 år, vart sjätte år och de som är äldre
bilaga “THE SWEDISH NATIONAL STUDY ON AGEING AND CARE SNAC”).
-
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Amra Vuckic informerar om beläggning på kortidsplatser och vårdbostäder. 1 december 2016 betalade
socialförvaltningen för fem (5) dygn för medicinskt färdigbehandlade. För januari månad 2017 var det ett (1)
dygn. “Trygghemgång” har inte kommit igång fullt ut, 5 mnkr har tillförts.
Mattias Svensson redovisar förslaget på nytt “Reglemente för bidrag till pensionärsföreningarna”. Förslaget
underlättar handläggningen både för pensionärsföreningarna och socialförvaltningen. Förslaget ska tas upp
på socialnämnden i mars.
Elisabeth Svensson presenterar socialförvaltningens förslag på “Socialnämndens plan för funktionshinder
2016-2026”. Hon säger att årtalen i titeln ska ändras till 2017-2027. Förslag väcktes att planen ska ha
innehållsförteckning och ordförklaring. Vidare väcktes förslag att tredje punkten under stycket
“Värdegrund” ska ha med intresseföreningar. Förslaget ska till socialnämnden i mars.
Elisabeth har varit i kontakt med Campus i Värnamo om att de eventuellt ska starta en
yrkeshögskoleutbildning för att utbilda stödpedagoger. Elisabeth Svensson säger att hon kan komma ut och
informera om sin verksamhet inom sitt programområde.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

att

§5
Inkomna frågor från pensionärsföreningarna
Enligt socialförvaltningens statistik över personalkostnader första halvåret 20 1 6 på de olika
servicehusen, varierar dessa på ett anmärkningsvärt sätt. Vad beror detta på?
Carina Helgesson-Björk svarar att uppdragen för de olika områdena ser olika ut. En del har
restauranger, tillagningskök, träffpunkter, korttidsvistelse m.m. vilket inte alla områden har.
2. Då vårdtagare till följd av platsbrist tvingas flytta från annan ort till vårdplats på hemorten uppstår
kostnader. Borde inte kommunen stå för dessa merkostnader?
Carina Helgesson-Björk svarar att hon vill fördjupa sig i frågan innan hon ger ett besked.
3. Gislaveds kommun föreslås att under 2017 arrangera en inspirationsdag för Nyfiken på Esther, i
enlighet med vad som genomförts i bl.a. Värnamo kommun.
Socialchefen informerar att det är Region Jönköpings län som arrangerar Nyfiken på Esther.
Gislaveds kommun har anmält intresse till Region Jönköpings län att de ska arrangera Nyfiken på
Esther i Gislaveds kommun.
1.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§6
Övriga frågor
Ingvar Holmén informerar att kostnaderna för fallskador är 27 mdkr årligen. Han anser att GGVV
kommunerna gemensamt ska starta en kampanj för att minska antalet fallskador.
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Karl-Gustav Lorentsson frågor har besvarats efter hand under mötets fortskridande.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

socialförvaltningen på nästa ordinarie möte med kommunala pensionärsrådet ska redovisa vad som
redan nu görs för att motverka fallskador samt

att

socialförvaltningen redovisar fallstatistik på nästa ordinarie möte med kommunala pensionärsrådet.

§7
Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet
Nästa möte 23 maj 2017.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast 2 maj.
Övriga sammanträden under 20 17, 22 augusti och 14 november. Ett extramöte, 1 1 maj. Ytterligare ett
extramöte planeras 8 juni eller 1 5 juni.
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