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Plats och tid Sammanträdesrum Isaberg i Gislaved, 1<1. 08.30 -12.00

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson, ordförande
Kjell Thelin, förste vice ordförande
Gunnel Augustsson, kommunstyrelsen,
Bengt Petersson, socialnämnden
Kaarle Heino, Finska PF, tjänstgörande ersättare
Barbro Carlsson, SPF
Ake Danielsson, SPF
Ingegerd Andersson, SPF
Gunilla Nilsson, SPF
Ingvar Holmén, PRO
Erland Alexandersson, PRO
Thure Andersson, PRO
Yngve Svensson, PRO
Lennart Häger, SKPF
Roland Ohlsson, RPG

Övriga deltagande Carina Helgesson Björk, socialchef
jan Ekström, mötessekreterare
Hanna Sveningsson, utvecklingsledare, § 4
Kim Modeén, ssklvårdkoordinator, § 4
Margaretha Hammarberg, programområdeschef, § 4
Rose-Marie Johansson, områdeschef, § 4
Hanna Larsdotter, utvecklingsledare, § 4
Lena Larsson, demenssamordnare, § 4
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
Ing-Britt Lage, PRO, icke tjänstgörande ersättare
Laila Rosén, SPF, icke tjänstgörande ersättare
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§1

Godkännande av dagordning

Ingvar Holmén, Gunilla Nilsson samt Barbro Carlsson anmäler att de har något att ta upp under punkten
övriga frågor. Ordförande informerar att Hanna Sveningsson är föredragande när det gäller
bredbandsutbyggnad istället för Claudia Bartelsson på punkt sex (6). Gislaveds kommuns arbete med
kollektivtrafiken utgår, också den under punkt sex (6).

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

Maria Gullberg Lorentsson informerar att mötet med KPR den 14 juni är kl. 1300.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§4

Aktuellt från kommunens nämnder och förvaltningar

• Hanna Sveningsson informerar om bredbandsutbyggnad i Gislaveds kommun. Nya fiberföreningar får
inga bidrag då de ekonomiska medlen är slut. F. n. är anslutningsgraden i tätorterna ca. 70 % och på
landsbyggden är det ca. 25 %. 1 Gislaveds kommun är det f. n. ca lO 000 personer som inte har
fibernät. Om inte fibernätet är utbyggt finns mobil lösning.

• Margaretha Hammarberg och Rose-Marie Johansson informerar om nattpatrullverksamheten. 1 april
20 17 gjordes en omorganisation. Nattpatrullen består av tre (3) undersköterskor och två (2)
sjuksköterskor. De är placerade på Gislow och arbetar i team. Det är ca. 700 larm beviljade. Ca. 40
besök/natt genomförs och majoriteten är SoL-insatser. De flesta besöken görs i Gislaved.
Nattpatrullen har en inställelsetid på 60 minuter vid bra väderlek. Normal inställelsetid är ca. 20-30
minuter. kr nattpatrullen upptagen med något som beräknas ta lång tid händer det att de kan ta hjälp
av personal på något näraliggande boende. Tillsammans med Gislaveds energi ska det göras en
utredning om ny teknik för att trygg vården och omsorgen.

Justerares signatu_ Utdragsbestyrkande
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Margaretha Hammarberg och Kim Modeén informerar om samverkan vid utskrivning, slutenvård

(vårdsamordning). Vårdsamordningen är för att få en trygg och säker vård. Trygg hemgång är ett

biståndsbeslut. Man är inskriven på Trygg hemgång från tre (3) dagar till max fjorton (14) dagar.

Därefter tar ordinarie hemtjänst vid. Vårdsamordnare finns på vårdcentralerna som kommunen

samarbetar med. Samarbetet upplevs som mycket bra. Carina Helgesson Björk informerar att det är

en ny överenskommelse med regionen angående utskrivningsklara. Tre (3) dagar är avgiftsfria.

Gislaveds kommun betalar för ett genomsnitt av de inneliggande utskrivningsklara. Kostnaden/dygn är

f. n. ca. 7000 tkr, summan indexuppräknas årligen.

• Margaretha Hammarberg och Hanna Larsdotter informerar om äldreomsorgsplanen. Namnet på

äldreomsorgsplanen är 29 000 dagar. 29 000 dagar ska vara klart hösten 2018.

Pensionärsföreningarna ska bjudas in för dialog. Högskolan på hemmaplan i Gislaved ska starta en

utbildning hösten 2018 i välfärdsteknologi.

• Demenssamordnare Lena Larsson informerar om demensvården och demensteamet. Lena Larsson

betonar vikten av råd och stöd till de demenssjukas anhöriga, men även till de demenssjuka i det

tidiga skedet av sjukdomsutbrottet. Demensteamet arrangerar anhörigutbildning, fem (5) tillfällen två

(2) timmar/tillfälle. Enligt socialstyrelsens statistik har Gislaveds kommun ca. 500 demenssjuka och

enligt samma statistik tillkommer 80 stycken demenssjuka årligen. Kognitiva hjälpmedel finns att söka

av Gislaveds kommun t. ex. elektronisk almanacka. Lena Larsson rekommenderar ledamöterna att gå

in på länkarna v.demenscenti-urn.s och www.enbraplats.se.

• Carina Helgesson Björk informerar om lokaler på Gislow. Det är många besökande på Gislow så en

utökning av lokalerna för träffpunkten kommer att ske. Det är inte klart var utökningen kommer att

lokaliseras på Gislow. Både kontorsutrymmen samt utökning av lokalerna för träffpunkten behövs.

• Carina Helgesson Björk presenterar verksamhetsuppföljning december 2017. Verksamhetsuppföljning

redovisas varje månad för socialnämnden. Socialförvaltningen betalade verksamhetsåret 2017 1,4

mnkr för kvarliggande personer på sjukhuset. Bl. a. informerar socialchefen att från det att det fattats

ett beslut om plats på vård- och omsorgsboende är verkställigheten i genomsnitt 26 dagar.

Personalkostnaderna är högre för socialförvaltningen i Gislaveds kommun än för jämförbara

kommuner.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att skicka med det material som Hanna Sveningsson, Margaretha Hammarberg, Kim Modeén, Hanna

Larsdotter, Lena Larsson samt Carina Helgesson Björk redovisar som bilaga med protokollet samt

att bjuda in Gislaveds energibolag Ab till något möte med KPR samt

att på nästa möte informera om Gislaveds kommuns arbete med kollektivtrafiken samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§5

Övriga frågor

Gunilla Nilsson ställer frågan om dagverksamhet för glömska finns kvar. Hagagården har dagverksamhet tre

(3) dagar/vecka och Blomstervägen har dagverksamhet fem (5) dagar/vecka. För att komma i åtnjutande av

dagverksamhet för glömska krävs ett biståndsbeslut.

Ingvar Holmén berättar om en granne som, enligt Ingvar, “bollats” mellan Värnamo sjukhus och Gislaveds

kommun. Ingvar Holmén vädjar om en plats för sin granne så snart som möjligt. Grannen har blivit beviljad

plats på särskilt boende men ännu inte fått någon plats. Ingvar Holmén är nöjd med kommunens insatser.

Just ares signatur Utdragsbestyrkande
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Barbro Carlsson undrar om anhörigträffar finns fortfarande på de särskilda boendena. Margaretha

Hammarberg svarar att anhörigträffar i sig inte finns men anhöriga kan bjudas in till särskilda aktiviteter.

Maria Gullberg Lorentsson säger att de anhörig får kräva det av områdescheferna om de önskar

anhörigträffar. Barbro undrar också om kontaktpolitikerverksamheten. Ordförande svarar att

kontaktpolitikerverksamheten håller på att omarbetas p. g. a. att det behövdes göras förbättringar. Barbro

säger att pensionärerna är mycket nöjda med informationen som tekniska nämnden har haft angående

trafikombud.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att chefsekonom Maria Martini på extramötet den 8 maj ska informera om fördelningen av kommunens

ekonomiska medel samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§6

Kommande sammanträde med kommunala pensionärsrådet

Nästa möte 14 juni 2018.
Förslag på punkter ska lämnas till socialförvaltningen senast 24 maj.

Övriga sammanträden under 2018, 20 september och 22 november. Ett extramöte 8 maj.

Jur res stur, Utdragsbestyrkande


