
GISLAVELS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 201 5- 1 1- 1 2

Plats och tid Sammanträdesrum Nissan i Gislaved, kl. 08.30 - 1 2.07

Beslutande Margareta Lindgren, 1:e vice ordförande
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen
Bengt Petersson, socialnämnden
Ingvar Holmén, PRO
Thure Andersson, PRO
Yngve Svensson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Laila Rosén, SPF
Ake Danielsson, SPF
Karl-Gustav Lorentsson, SPF

Övriga deltagande Jan Ekström, mötessekreterare
Marie Lackenbauer, vård & omsorgschef
Carina Helgesson-Björk, socialchef § 23-26
Louise Elverlind, ekonom § 23

Utses att justera Åke Danielsson
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§21

Godkännande av dagordning

Ingvar Holmén anmälde en fråga att ta upp under övriga frågor.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.

§22

Genomgång av föregående mötes protokoll

Inga synpunkter på föregående mötes protokoll framkommer.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 23

Information från ordförande

Margareta Lindgren informerar om:

• Det nya reglementet för kommunala pensionärsrådet (kpr) är beslutat av kommunfullmäktige 201 5-

08-27. Reglementet börjar gälla 2016-01-01.

• Anpassa antalet vård- och omsorgsplatser, vilket innebär en minskning av 1 6 platser på Solbacka i

Reftele, Östergården i Anderstorp läggs ner vilket ger en minskning med 2 1 platser samt 5 platser

på Lugnet i Broaryd omvandlas till trygghetsbostäder. 1 planerna framåt finns prognos om att öka

antalet platser igen från 2019 och då finns möjlighet att öppna upp på Solbacka i Reftele och även på

Mariagården i Smålandsstenar

• Företrädare för socialnämnd och socialförvaltning ska träffa brukare och anhöriga i slutet på

november på Solbacka, Lugnet samt Östergården.

• Det har framkommit i massmedia och skrivelser att beslutet av anpassningar skulle ha beslutats på

ett bristfälligt underlag vilket Margareta Lindgren hävdar är fel. Socialnämnden har fått ett mycket

omfattande underlag inför beslutet om anpassningar av socialförvaltningen.

• Att hon deltagit på en träff där en utvärdering av ett pilotprojekt om äldres hälsa i förebyggande

syfte. Medverkande i den här studien har varit personer från Hestra.

http://ju.se/forsknincilforskningsinriktninQar/aldrande---Iivsvillkor-och-halsa/publikationer.html

Carina Helgesson-Björk informerar om:

• Om den beslutade förändringen när det gäller städ och tvätt i hemtjänsten. Många kommuner har

redan hemtjänst i form av städ/tvätt var tredje vecka. 1 Gislaveds kommun kommer var tredje vecka

till stad/tvätt att vara normalfallet. Individuella behovsbedömningar ska göras och föreligger ett

större behov av städ/tvätt, än normalfallet, kommer det att beviljas.

• Flyktingmottagningen till Gislaveds kommun. Gislaveds kommun har för närvarande 90

ensamkommande barn.

http://www. gi slaved. se/omsorgstodochhja1p/invandrinochintegration/flyktingrnottagning.3

990.html

J usterareiWtur Utdragsbestyrkande
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• Gislaveds kommun har öppnat Johan Orre som evakueringsboende. Där finns 130 platser och det

är för närvarande fullbelagt.

Marie Lackenbauer informerar:

• Socialnämnden har infört inflyttningsstopp. 1 första hand gäller det i södra kommundelen samt

Östergården och sedan i steg två i norrakommundelen inklusive Solbacka.

• Det kan ta 1,5 år innan anpassningarna av bostäder är verkställd.

Louise Elverlind informerar om budgeten. Bl. a. informerar hon om att den erlagda kommunalskatten om

39 900 kronor per innevånare är räknat på samtliga folkbokförda i Gislaveds kommun. (se bilaga).

Bengt Petersson informerar att han tillsammans med två andra har överklagat beslutsprocessen av det

fattade beslutet av socialförvaltningarnas anpassningar. De anser att så omfattande anpassningar ska beslutas

i kommunfullmäktige.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att Louise Elverlinds ekonomiska redovisning bifogas med protokollet samt

att bifoga en länk till protokollet som tar upp flyktingfrågor samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 24

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

Gunnel Augustsson informera:

• Gislaveds kommuns strävan är att bereda ensamkommande barn boende i vår kommun.

Kostnaderna kan i extremfallet vara 6000 kronor/dygn och plats om de är placerade utanför

Gislaveds kommun. Kravet på HVB-hem för ensamkommande barn upphör och det blir istället

stödboende.

• Mellan 20 1 5 och 2030 skall det byggas 400 bostäder i Gislaveds kommun enligt

bostadsförsörjningsplanen. Det innefattar även seniorbostäder.

Marie Lackenbauer informerar att vårdplanering i fortsättningen ska ske i den enskildes bostad och inte på

sjukhuset. Under en utredningsperiod på två veckor gör man en översyn av den beviljade hjälpen för att se

om hjälpen är på rätt nivå.

Ingvar Holmén informerar att Gislaveds kommun inte betalat några vårddygn sedan våren 20 1 5. Han drar

slutsatsen att det beror på att vi har fler platser på vårdbostäder än övriga kommuner i GGVV. Carina

Helgesson-Björk svarar att det kan bero på kommunernas skilda arbetssätt.

J usterarejgiaur Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet beslutar

att bjuda in samhällsutvecklare Irene Ljungskog som informerar om Gislaveds kommuns

bostadsförsörjningsplan till nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 25

Inkommen skrivelse från pensionärsorganisationernas arbetsutskott

Margareta Lindgren informerar att vi inte kan lämna rapport om personalens eventuella missnöje som

framkommit i insändare. Ingvar Holmén önskar en rapport om personalomsättningen på socialförvaltningen.

Carina Helgesson-Björk informerar att det står i socialnämndens bokslut. För närvarande är

arbetsbelastningen stor på socialförvaltningen.

Karl-Gustav Lorentsson frågar om säkerhetskontrollen på vårdbostäderna. Marie Lackenbauer informerar

att personalen inte registrerar besökare och inte heller ska göra det. De boende på vårdbostäderna har

eget boende.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att protokollsutdraget från pensionärsorganisationernas arbetsutskott, D.nr: 201 5.77 bifogas med

protokollet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§ 26

Övriga frågor

Ingvar Holmén ställer frågan “Var finns vår delaktighet i kommande beslut”. Ingvar säger att han får ta del av

ärenden en vecka innan det ska tas upp i kommunfullmäktige. Han uppger att han är missnöjd med det han

upplever som bristande in!ormation från Gislaveds kommun. Vidare uppger Ingvar att han kommit i kontakt

med en person vid namn Ake Bergman som Ingvar fått stort förtroende för. Margareta Lindgren replikerar

att underlagen som politikerna fattar beslut utifrån är offentliga handlingar. Mötesordföranden informerar

att det är strategiska styrdokument som styr beslutsprocessen. Carina Helgesson-Björk informerar att det

underlag som Ake Bergman tagit del av är “Utredning — socialnämndens mål och budget 20 1 6 med utblick

20 17-2020”. Socialnämndens ledamöter hade 30 stycken olika underlag när de fattade nuvarande beslut i

socialnämnden.

Åke Danielsson önskar att kommunala pensionärsrådet får del av ärenden innan beslut ska fattas i

socialnämnden så att kommunala pensionärsrådet kan ge förslag till beslut. Ake upplever att ledamöterna i

kommunala pensionärsrådet får reda på ärenden när beslut redan är fattade.

Justersjgtur Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§27

Kommande sammanträden med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte är 1 1 februari 20 1 6.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast den 21 januari.
Övriga sammanträden under 20 16, 9 juni, 25 augusti och lO november. Angivna datum är preliminära.

Utdragsbestyrkande



Hemtjänst

KF Budget 2015
(brutto) helår tkr
Personal 49 644
Material/tjänster 4 123
Lokaler 483
Övrigt internt (k) 27
Kapitalkostnader 95
Summa 54 372

Statistik Socialstyrelsen (enkät)
Antal personer som var beviljade
hemtjänst 1 oktober

Antalet utförda timmar ökade under året, för att nå en topp de sista månaderna 2014.
Efter de första mån 2015 har timmarna åter börjat sjunka igen.

SÄBO inki korttids, dagverksamhet dementa, träffpunkter
exkl. centr. OH, HSL, myndighetsorg., o.d.

KF Budget 2015
(brutto) helår tkr kostn!pl.
Personal 186010 515
Material/tjänster 19 594 54
Lokaler 25 525 71
Övricit internt (k 758 5
Kapitalkostnader 3 132 9
Summa 236 019 654

1

Antal platser budget 2015 (Voo)

_________________ __________________________

Vårdbostäder

_________________ __________________________

Gruppb/demens.

_________________ __________________________

Utagerande Blomsterv. (dem.)

_________________ __________________________ _________

Trygghetsplats (Hestrag)

__________________ __________________________ _________

Korttidsboende
(de 654 tkr/pl är exkl. F-ISL, m.m.) SUMMA
Bud 2014, 664 tkr/pl o. utfall 679 tkr.(netto) InkI HSL exkl. dagv dern., träffp. (minskn PI under året)

HSL (rehab och ssk)

KF Budget 2015
(brutto) helår tkr
Personal 32217
Material/tjänster 7 849
Lokaler 712
Övrigt internt (k) 1 374
Kapitalkostnader 230
Summa 42 382

Vårdavgifter KF Budget 2015 helår tkr

SÄBO
Hemtjänst
HSL
Trygghetslarm
Korttidsboende
SUMMA

4 034
4 005

750
1 280

400
10 469

2014
833

2013
796

219
111

4
1

26
361



PENSIONÄRSORGANISATIONERNA
ARBETSUTSKOTTET
do Ingvar Holmén
Maimgatan 2
333 31 Smålandsstenar
Telefon: 0722363606
E-post: inqvarjolav(teIia.com

Socialförvaltningen
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Datum: 2015-11-02

Beträffande Socialnämndens budget

Vi bifogar härmed protokollsutdrag från protokoll fört vid möte 20 15-11-02
med pensionärsorganisationernas KPR-ombud i Gislaveds kommun.

Med vänlig hälsning

PENSIO!SORGANISATIONERNA
Arbetsuköttet

gL
Ingvar Holmén

L

O(LC, ÖVL’,

Bilaga: protokollsutdrag



mui i yHIIc1uurwrI1as rrr-ornuua i isiaveas kommun
do Ingvar Holmén
Malmgatan 2
333 31 Smålandsstenar

Protokollsutdrag från protokoll fört vid möte 2015-11-02:

Tid: 09:30-12:00
Plats: PRO-Gården, Gislaved

Närvarande: SPF Seniorernas representanter: Åke Danielsson,
Karl-Gustav Lorentsson, Laila Rosén och Ingegerd Andersson.
PROs representanter: Thure Andersson, Kaarle Heino,
Yngve Svensson, Erland Alexandersson, Ulla Delbert och
Ingvar Holmén.
SKPFs representanter: Lennart Häger och Ulla Peterson.
Finska föreningens representant: Pentti Kuhna.

Övriga: Per-Gunnar Risberg, SPF Seniorerna, Leif Lundberg och
Ing-Britt Lage, PRO

§ 5 Socialnämndens budget 2016
Under en längre diskussion angående Socialnämndens budget 2016 framfördes
kritik mot de brister, som förekommer i det beslutsunderlag som tillstälits
Socialnämnden, och som bl a ligger till grund för beslut om nedläggning av 42
vårdplatser i särskilt boende.

Inlägg görs av: ordförande Åke Danielsson, sekreterare Ingvar Holmén, Ulla Delbert,
Kaarle Heino, Thure Andersson, Yngve Svensson, Erland Alexandersson,
Karl-Gustav Lorentsson och Ulla Peterson.

Mötet beslutar enhälligt:

att föreslå Kommunstyrelsen bordläggning av beslutet i ärendet och återremittering
av utredningen till Socialförvaltningen för revision.

Med anledning av det ekonomiska läget i Gislaveds kommun beslutar mötet enhälligt
föreslå Kommunstyrelsen:

att skattesatsen för kommunalskatten förändras från nuvarande 22:13 till 22:33 och

att den beräknade ökade skatteintäkten med omkring 10 Mnkr öronmärks för
äldrevården för bibehållande av de 42 aktuella vårdplatserna.

Vid protokollet:

Ingvar Holmén

Rätt utdraget intygas:
lng-B’itt Magnusson

— 1

Aina Trevik


