
GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2017-08-22

Plats och tid Sammanträdesrum Isaberg i Gislaved, kl. 08.30 -12. 1 5

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Kjell Thelin, förste vice ordförande
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen,
Kyösti Rahunen, Finska PF
Doris Akesson, SPF
Barbro Carlsson, SPF
Laila Rosén, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Erland Alexandersson, PRO
Ing-Britt Lage, PRO, tjänstgörande ersättare
Thure Andersson, PRO
Yngve Svensson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Roland Ohlsson, RPG
Lennart Häger, SKPF

Övriga deltagande Carina Helgesson Björk, socialchef
Jan Ekström, mötessekreterare
Peter Edvinsson, teknisk chef, § 21
Josefin Freij, Ensolution AB, § 22
Malm Larsson, t.f. VD, Gislavedshus AB, § 23
Majvor Magnusson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Leif Lundberg, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Fredriksson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Anne-Marie Nilsson, SPF, icke tjänstgörande ersättare
Ulla Petersson, SKPF, icke tjänstgörande ersättare

Utses att justera Erland Alexandersson
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§ 18

Godkännande av dagordning

Gunilla Nilsson anmäler att hon har något att ta upp under punkten övriga frågor.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

§ ‘9

Genomgång av föregående mötes protokoll

Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 20

Information från ordförande

Maria Gullberg Lorentsson informerar om anledningen till att Solbacka togs i anspråk till anhöriga till de
ensamkommande barn som erhållit uppehållstillstånd. De anhöriga måste få en bostad så att de kan börja
studera på SF1, få de bidrag de har rätt till etc. Vidare framhåller ordföranden att det inte är ekonomiskt
försvarbart att de ska bo på hotell och/eller vandrarhem. Boendet för de anhöriga är tillfälligt, det sträcker
sig t.o.m. september 2017. Pensionärsorganisationernas ledamöter i KPR anser att det är ett olyckligt beslut
att låta anhöriginvandrarna bo tillfälligt på Solbacka. De anser att det inte är bra för de äldre som bor på
Solbacka. De anser att det vore ett bättre beslut att anhöriginvandrarna fick boende på Maimgatan 17 i
Smålandsstenar. Malmgatan 17 ska säljas och därför går det inte att fylla med hyresgäster. Kontraktet på
Maimgatan 17 är påskrivet och beslut till försäljning ska tas upp på kommunfullmäktige den 30 augusti.
När det gäller de fyra (4) frågor som inkommit från pensionärsorganisationerna informerar Carina
Helgesson att frågorna 1 och 2 kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Frågorna 3 och 4 har Carina
besvarat och skickat svaren till Ake Danielsson.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§21

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

• Peter Edvinsson informerar om nämndens grunduppdrag som är organiserad i följande
områden:

1. Mark- och exploatering (MEX)
2. Gata
3. Park
4. Trafik

J usterares signatur Utdragsbestyrkande
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5. Vatten och avlopp (Va)
6. Miljövård.
Peter informerar att trafikrådet inte har haft något möte under en längre tid på grund av att
trafikverket gjort en omorganisation samt att det blev fel fokus på trafikrådets uppgift. Ledamöterna såg
för mycket till sitt eget närområde och inte till Gislaved kommun som helhet. Ledamöterna i KPR
önskar att trafikrådet gör en nystart. Peter säger att vi kan ha ett internt trafikråd. Vidare informerar
Peter Edvinsson om FÖP (fördjupad översiktsplan) Smålandsstenar samt Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
• Carina Helgesson Björk informerar att arbetet med att starta en avdelning för finsktalande äldre är

påbörjad. På grund av tidsbrist kommer Carina att informera om “Utblick 2019 — framåt” på nästa
möte med KPR.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att skicka med det material som Peter Edvinsson redovisar som bilaga till protokollet samt

att ta upp “utblick 2019 — och framåt” på nästa möte med KPR samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 22

Josefin Freij, Ensolution AB, informerar om kostnad per brukare (KPB) 2016

J osefin informerar att Ensolution AB har tagit fram kostnad per brukare i Gislaveds kommun under tio (10)
års tid. Ledamöterna i KPR är väl komna att ringa henne utifrån det hon informerar om och det material
som medsänds protokollet. Anledningen till att Socialförvaltningen köper tjänsten KPB är att kunna
förbättra, planera, genomföra och utvärdera verksamheten så att den är kostnadseffektivt. Enligt Josefin
visar Gislaveds kommun bättre resultat än övriga kommuner i det redovisade materialet. Samtidigt säger
j osefin att det finns utmaningar inom vissa verksamheter på socialförvaltningen. Inom programområde vård-
och omsorg har vi nöjda kunder men vi har höga kostnader. Inom hemtjänst har vi många brukare med få
antal hemtjänsttimmar om man jämför med andra kommuner. Gislaveds kommun har höga kostnader för
hemtjänsten. Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över kostnaderna. Vi har även högre kostnader för
särskilt boende jämfört med de andra kommunerna i materialet som josefin redovisar. Josefin informerar
att socialförvaltningen har en överproduktion på 25 mnkr, högre kostnader än vad som behövs.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att skicka med det material som josefin Freij redovisar som bilaga till protokollet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§23

Malm Larsson, Gislavedshus AB, informerar om bostadsfrågor utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv

Malm informerar om nybyggnation i Gislaveds kommun. Tre (3) projekt pågår och två (2) är på gång. Olika
målgrupper av hyresgäster. Utmaningar som Gislavedshus AB har samt vikten av integration. Gislavedshus
AB ska ta över alla 70+boende i Gislaveds kommun. Om man ska söka boende på 70+bostad ansöker man

j ustej-ares signatur Utdragsbestyrkande
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och står i kö. När något boende blir ledigt får ca. tio (10) personer erbjudande som ska besvaras inom en
(1) vecka. Den som stått längst får lägenheten. Kontakt tas med socialförvaltningen för att höra om det
finns någon som skall prioriteras till boendet. Enligt Malm har Gislavedshus AB kommit ikapp när det gäller
byggnation i kommunen. Frågan om Malmgatan 17 ska stå tom under 2017 kan inte Malm besvara. Det är
inte bestämt om det ska byggas nytt eller om det blir en ombyggnation.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att skicka med det material som Malm Larsson redovisar som bilaga med protokollet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 24

Övriga frågor

Gunilla Nilsson framför:
• Klagomål på att det har varit ringa språkkunskap i svenska på hemtjänstpersonalen i sommar.
• Vårdtagare ska få välja bort manlig personal.
• Ett brev ställt till socialförvaltningen har inte nått adressaten.
• Hemtjänsten i Gislaveds tätort håller inte tiderna.

Carina Helgesson Björk replikerar att vi kan inte neka människor arbete utifrån kön, religion, etnicitet.
Personal på socialförvaltningen undersöker vad som hänt med det brev som inte nått adressaten.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 25

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte 14 november 2017.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast 24 oktober.

justeraes signatur Utdragsbestyrkande


