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Maria Gullberg Lorentsson har kallat till ett möte med anledning av de synpunkter som
pensionärsföreningarna framfört angående samarbetet med Gislaveds kommun.

§36

Pensionärsföreningarna synpunkter

• Pensionärsföreningarna uttrycker förvåning om att många politiker inte kom till en
politikerutfrågning som de organiserade 2 1 september 20 1 6. Ordföranden informerar att det är
bättre att de ringer och frågar om lämpliga tider när det bör hållas politikerutfrågning. Många
politiker är uppbokade långt i förväg. Samtliga är överens om att det inte var ett bra möte och att
man vill ha bra möte fortsättningsvis.

• Det fanns synpunkter på hur många frågor man får ta upp på mötena med KPR. Ordföranden
informerar att det finns inget sagt om en maxgräns på antalet frågor som ska tas upp på
sammanträdena med KPR. Eventuellt kan vi lägga till i protokollet vilka frågor som ska tas upp på
nästa möte med KPR.

• Ledamöterna vill mer detaljerat ha reda på vart kostnaderna går. Ordföranden undrar vad
ledamöterna vill ha ut av alla kostnader och siffror som man redan nu får utskickat. Kostnaderna
kan skilja mellan de särskilda boendena på grund av till exempel vårdtyngden. KPR kommer att
bjuda in Marie Lackenbauer samt en ekonom till nästa möte med KPR för att informera om
ekonomisk fördelningsmodell.

• Önskemål framförs om en inspirationsdag liknande Esterdagen i Värnamo och att det då är viktigt
med ett brett auditorium med politiker, tjänstemän, vårdpersonal, anhöriga etc. Förvaltningen tar
med sig frågan och återkommer.

• Socialchefen informerar att hon tycker att det är bekymmersamt att synpunkter framförs till
privatpersoner, även från anställda, och inte till chefer direkt eller på arbetsplatsträffar. Socialchefen
fortsätter med att säga att vi får in synpunkter från medarbetare, anhöriga, brukare och övriga
privatpersoner och hanterar de enligt dom rutiner som finns. Ordföranden informerar att det fattas
mängder av beslut och att det är endast några få missnöjda.

• Frågor till socialförvaltningen som ställs via email ska ställas till socialforvaltningen@gislaved.se.
Frågan vidarebefordras till den tjänsteman som äger frågan. Ordföranden informerar att chefen för
Kontaktcenter, Anna Sanell, sagt att man kan ringa in sina synpunkter om man inte kan göra det via
datorn. Uppgift framkom från en ledamot att det inte finns någon finsktalande person längre på
Kontaktcenter. Enligt uppgift har den finsktalande personen fått andra arbetsuppgifter.
Förvaltningen tar med sig informationen och återkommer.

• Förslag framkommer att man tillsammans med övriga KPR i GGVV-kommunerna skulle kunna starta
en kampanj mot till exempel fallskador och mäta resultatet efter kampanjens slut. Socialchefen säger
att Gislaveds kommun har bra samarbete med övriga GGVV-kommuner. Förvaltningen tar med sig
förslaget och återkommer.

• På frågan om personalläget svarar socialchefen att Gislaveds kommun startar en bemanningsenhet
den 1 5 januari 2017. Vilket kan förenkla arbetet att få in personal.

• Fråga uppkommer om ansvarsfördelning mellan Gislaveds kommun och privata hemtjänstaktörer.
Socialchefen svarar att Gislaveds kommun ansvarar för hemsjukvården. Privata hemtjänstföretag
ansvarar för sina brukare dag- och kvällstid. Mellan 1<1. 22.00 och 07.00 ansvarar Gislaveds kommun

J usteares signatur Utdragsbestyrkande
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även för brukare som har privata hemtjänstföretag. Nattpatrullen kommer att utgå från en plats i
ko mm une n.

• Det framkommer att fixartjänsten bör utnyttjas i större utsträckning. En ledamot informerar att
hon bildat en arbetsgrupp som ska studera funktionshinderplanen. Ledamoten framför önskemål att
pensionärsföreningarna ska bli delaktiga när det tas fram en äldreomsorgsplan. Socialchefen säger
att det är meningen att pensionärsföreningarna ska vara delaktiga i det arbetet.

• Pensionärsföreningarna informerar att arbetsutskottet har ändrat namn till arbetsgruppen.
Önskemål framförs att Gislaveds kommuns tillgänglighetsstrategi skickas med protokollet.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att “Tillgänglighetsstrategi” och “Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” skickas som länk
med protokollet samt

att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

§37

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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