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Övriga deltagande:  

Glenn Lund, omsorgsnämnden, ordförande 

Gun-Britt Klingberg, omsorgsnämnden 

Gottlieb Granberg, kommunstyrelsen 

Eva Törn, kulturnämnden 

Dieter Wagner, samhällsbyggnadsnämnden 

Karl-Mats Bodestad, medborgarnämnden  

Håkan Andersson, servicenämnden  

Märit Johansson, PRO Värnamo 

Irene Lilja, PRO Värnamo 

Anita Adesund, PRO Bredaryd 

Sune Arvidsson PRO Rydaholm 

Sten Åke Hagström, SPF Forsheda 

Hildegard Ek, SPF Värnamo 

Torsten Gunnarsson, RPG 
 

 

Ulrika Gustafsson, omsorgschef 

Anna Sjögren, sekreterare 

Ros-Marie Klasson, enhetschef förebyggande, § 5 

Jennie Granath, nämndsekreterare, § 6 

 

  

  
Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2022-03-01 

Sekreterare:  

 

Anna Sjögren 

Paragrafer: 1-8 

Ordförande:  

 

Glenn Lund 

 

Justerare:  

 

Märit Johansson 
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KPR § 1  

 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes. 

 

 

 

 

KPR § 2  

 
Val av justerare 
 
Pensionärsrådet väljer Märit Johansson till justerare för dagens möte. 

  

  

 

 

KPR § 3  

 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Rådet har inga invändningar mot föregående protokoll. 

 

  

 

 

KPR § 4  

 
Budgetuppföljning november 2021 
 
Budgetuppföljningen visar på ett underskott på 10 miljoner kronor. 

 

 

 

 

KPR § 5  

 
Information om demensvård 
 
Enhetschef för det förebyggande arbetet Ros-Marie Klasson informerar om 

demensvård. Det finns 77 demensplatser, fördelat på sex boenden. Tre av 

boendena ligger i centralorten och övriga i Rydaholm, Bor och Forsheda. 

Det finns även tre dagverksamheter som riktar sig mot demenssjuka, två i 

centralorten och en i Bor. Utöver det finns ett demensteam som följer 

brukaren och arbetar mot bl.a. vårdcentralerna och minnesmottagningarna. 

Det är viktigt att varje brukare får en diagnos. Hur vi bemöter brukaren 

beror mycket på diagnosen. 

 

Arbetet bedrivs utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer med 

personcentrerad vård. Målet med arbetet är att brukare med demens ska 

behålla sina förmågor längre. Aktiviteter är anpassade utefter vad brukaren 

gjort tidigare i livet, för att uppnå detta. Utemiljön är oerhört viktig. 

 

Alla som arbetar mot demens, kompetensutvecklas kontinuerligt och 

använder bl.a. BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) 
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som ett stöd i vården. 

 

Anhöriga är en viktig del för att brukaren ska kunna behålla sina förmågor. 

All personal inom demensvården ska även stötta anhöriga. I teamet finns 

också en anhörigsamordnare som anordnar studiecirklar för anhöriga samt 

erbjuder enskilda samtal. 

 

När en person får en demensdiagnos så ställer vårdcentralen/ 

minnesmottagningen alltid frågan om man vill ha kontakt med 

demensteamet och även om man i det skedet tackar nej, tillhandahåller de 

alltid kontaktuppgifter om man senare önskar få kontakt. 

 

På frågan om man får bo kvar på demensboendet när man blir sämre så 

svarar Ros-Marie att man får bo kvar även när man försämras. 

 

 

 

 

KPR § 6  

 
Revidering av reglemente för pensionärsrådet 
 
Nämndsekreterare Jennie Granath presenterar förvaltningens förslag till nytt 

reglemente för pensionärsrådet, som även diskuterades på mötet den  

3 november 2021. Pensionärsorganisationerna tog i januari månad fram ett 

eget förslag på nytt reglemente, vilket också presenteras på mötet. 

Skillnaderna mellan de båda förslagen diskuteras och man försöker hitta 

lösningar som samtliga kan vara nöjda med. Det viktigaste i reglementet är 

syftet med pensionärsrådets arbete, vilket alla är överens om.  

 

Till nästa pensionärsråd den 18 maj kommer ett omarbetat förslag att 

presenteras.  

  

  

 

 

KPR § 7  

 
Kort information från kommunen 
 
Omsorgsnämnden 

Det finns en viss oro för personalen som under pandemin arbetat övertid 

och slitit hårt. Man ser en risk för att det kan bli en negativ effekt i april/maj 

där personal väljer att göra något annat. För att motverka detta så tittar man 

bland annat på schemaläggning. Under pandemin har det även varit ett 

flertal vikarier där det i vissa fall har det funnits språkförbistringar. 

Omsorgschefen tycker att det är viktigt att dialogmötena nu kommer igång. 

 

Kommunstyrelsen/tekniska utskottet 

Nu pågår budgetarbetet och man ser att många investeringar måste göras, 

bland annat renovering av stadshuset, FIGY och andra skolor. 

 

Man efterfrågar även bättre bussförbindelser till mötesplatsen på Expo. 

Generellt så anser rådet att man behöver förbättra organisationen med 
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busstrafiken så man inte behöver byta buss vid stationen om man ska ta sig 

från en ände av stan till den andra. 

 

Kulturnämnden  

När det gäller bybiblioteken så söker man samarbetspartner med 

verksamheter på orten. Två samarbeten har man kommit överens om idag, 

dels med Nydala café, dels med cafét i Dannäs. De kommer att öppnas 

inom kort och där kommer man kunna hämta ut beställda böcker. 

 

Kulturnämnden vill också nämna att följande foldrar finns att ta del av: 

Kultur för alla, Kulturprogram, Musikcaféserie och PinnaPå. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Frekvensen för utryckningar vid suicid har minskat för blåljuspersonal. Om 

det beror på ett bättre samarbete eller p.g.a. pandemin är svårt att avgöra. 

 

Rådet undrar även vad som händer med POSOM-gruppen. Sist POSOM-

gruppen var aktiverad var vid sprängningen i centrala Värnamo. Gottlieb 

Granberg, kommunstyrelsen, tar med sig denna fråga. 

 

Medborgarnämnden 

Idag, den 16 februari, kommer troligtvis beslutet att tas att öppna ett 

akutboende. Ett samverkansavtal är tecknat med Hela människan. 

Akutboendet kommer ligga på Brogatan. 

 

För att få budgeten i balans, som man räknar med 2022, så tittar man på 

lösningar på hemmaplan för att minska kostnaderna för köpta platser. 

 

När det gäller överförmyndaren så kommer det bli en gemensam nämnd för 

hela GGVV till nästa mandatperiod. Kansliet kommer att ligga i Värnamo. 

 

Servicenämnden 

Antalet gäster på de fyra seniorrestaurangerna under december månad var 

853 st. Det verkar vara en stigande trend. Lunch utan efterrätt kostar 76 kr. 

 

En mätning av Kontaktcenters lösta ärenden direkt i telefon var förra året 

23 500 st. Väntetiden har ökat något: medeltiden idag är 2 minuter (tidigare 

var det 1 minut). Kontaktcenter har även en dialog med omsorgs-

förvaltningen för att fördjupa samarbetet. 

 

 

 

 

KPR § 8  

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 

 

  

  

 


