
  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sida 

Pensionärsrådet 2022-05-18 1(4)  
 
Plats och tid: Tingshussalen, kl. 9.30-12:00 

Beslutande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Övriga deltagande:  

Glenn Lund, omsorgsnämnden, ordförande 

Gun-Britt Klingberg, omsorgsnämnden 

Eva Törn, kulturnämnden 

Håkan Andersson, servicenämnden  

Märit Johansson, PRO Värnamo 

Irene Lilja, PRO Värnamo 

Anita Adesund, PRO Bredaryd 

Inger Karlsson, Bor 

Sten Åke Hagström, SPF Forsheda 

Bengt Einarsson, SPF Bor/Rydaholm 

Hildegard Ek, SPF Värnamo 

Torsten Gunnarsson, RPG 

Gunborg Lundblad, PRO Rydaholm 

Inger Gustavsson, RPG 

Anna-Lisa Johansson, SPF Värnamo 

 

 

Ulrika Gustafsson, omsorgschef 

Kerstin Karlsson, nämndsekreterare 

Ros-Marie Klasson, enhetschef förebyggande, §§ 16, 17   

Annika Gof Anderberg, samordnare i förebyggande arbete § 16 

Anna Tillberg, anhörigsamordnare § 18 

Emilia Roholt, verksamhetsutvecklare § 19 

 
  

  
Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2022-07-04 

Sekreterare:  

 

Kerstin Karlsson 

Paragrafer: 9-22 

Ordförande:  

 

Glenn Lund 

 

Justerare:  

 

Hildegard Ek 
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Justerare 

 

 

 

KPR § 9  

 
Upprop 
 
Nämndsekreterare Kerstin Karlsson håller upprop. 

 
KPR § 10 

 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs. 

 

 

 

 

KPR § 11  

 
Val av justerare 
 
Pensionärsrådet väljer Hildegard Ek till justerare för dagens möte. 

  

  

 

 

KPR § 12  

 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Rådet har inga invändningar mot föregående protokoll. Det bestäms att 

nämndsekreterare från och med nu skickar ut protokollet tillsammans med 

kallelsen till kommande möte. 

 

  

 

 

KPR § 13  

 
Budgetuppföljning  
 
Budgetuppföljningen visar på ett underskott på 14 miljoner. Underskottet 

beror främst på faktorer som omsorgsförvaltningen inte kunnat råda över,  

till stor del kostnader för LSS. 

 

 

 

 

KPR § 14  

 
Lägesbeskrivning omsorgsverksamheten efter pandemin 
 
Omsorgschef Ulrika Gustafsson berättar om hur verksamheten har 

påverkats av den långa perioden med Covid-19. Första kvartalet 2022 var 

det tyngsta under hela pandemin. Restriktionerna gav en hög sjukfrånvaro  

med kraftigt ökade kostnader för övertid för den personal som var i tjänst. 

Det finns en trötthet bland personalen och man ser behov av återhämtning 

ute i verksamheterna.  
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Justerare 

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt (under 2022) höja 

friskvårdsbidraget för alla anställda (vissa villkor finns) till 2000 kr. 

 

 

 

 

KPR § 15  

 
Revidering av reglemente för pensionärsrådet 
 
Pensionärsorganisationerna tog i januari månad fram ett förslag på ett 

reviderat nytt reglemente, som diskuterades på mötet den 16 februari.  

Ett omarbetat förslag skulle presenterats och diskuterats under dagens  

råd, men punkten utgår på grund av tidsbrist. Ärendet flyttas till nästa  

råd den 21 september. 

  

 KPR § 16  

 
Framtidens vård och omsorg  
 

Ros-Marie Klasson, enhetschef förebyggande arbete, och Annika  

Gof Anderberg, samordnare i förebyggande arbete, berättar om hur  

man arbetar för att få en bra vård och omsorg i framtiden.  

 

Torsten Gunnarsson frågar om demensvården och Ros-Marie Klasson 

berättar om demensteamet - med bland annat fysioterapeut, arbetsterapeut 

och demenssamordnare - som startats upp. Gruppen hjälper människor i 

hemmet och då förlänger tiden man får leva sitt liv i hemma.   

 

Anita Adesund frågar hur det ser ut med kontinuiteten; det är viktigt att det 

finns en trygg grupp man känner igen. Ros-Marie Klasson håller med om 

att det är viktigt att gruppen är stabil. Hon berättar vidare om anhörigstödet 

och om hur viktigt det är och även om digitala lösningar för hemmet, t ex 

sensorer för om någon har ramlat eller går upp mitt i natten.  

 

Bengt Einarsson säger att det finns stora möjligheter med digitala  

lösningar, men att vi ofta fastnar i integritetsfrågor när vi arbetar med 

digital utveckling. Även anhöriga som bor långt bort kan bli delaktiga i 

vården runt en individ med hjälp av ny teknik.  
 
 

KPR § 17 
 
Rapport från mötesplatserna 

Ros-Marie Klasson, enhetschef förebyggande arbete, berättar om 

mötesplatserna för seniorer som finns i Värnamo, Bredaryd, Rydaholm  

och Forsheda. Tanken med mötesplatserna är att möta våra seniora 

medborgare, men inte att på något sätt konkurrera med andra aktörer.  

Mötesplats Expo (vid Exposkolan i Värnamo) har varit igång ett tag och 

deltagandet har ökat, de senaste tillfällena har 65–100 personer slutit upp. 
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Justerare 

På Mötesplats Expo erbjuds också funktionell och individanpassad  

rehabträning i grupp, dit alla seniorer över 50 år är välkomna (anmälan 

krävs). Intresset har varit stort från start.  

 

På Torpagården i Bredaryd hade mötesplatsen en lyckad uppstart  

med god uppslutning på 20-30 besökare per tillfälle. I Rydaholm  

hålls mötesplatserna på Lindgårdens seniorrestaurang och i Forsheda  

på Forsgården.   

 

Ros-Marie Klasson berättar om hur man funderar kring framtiden,  

t ex hur man når grupper som idag kanske inte kommer till mötesplatserna; 

det kan vara människor som lever i ensamhet eller med psykisk ohälsa. 

 

Till hösten startas medborgardialoger på mötesplatserna. Det är  

viktigt att lyssna in åsikterna och idéerna hos dem det berör; Vad  

är viktigt? Hur hittar vi framtidens omsorg? Vad vill vi ha?  

 

 

KPR § 18 

 

Seniormässan 2022 
Anna Tillberg, anhörigsamordnare, berättar om seniormässan som äger rum 

den 22 oktober 2022 i Gummifabriken. Det är första mässan sedan 

pandemin började och alla inblandade är glada över att få dra igång arbetet 

igen. I år väljer man att inte ha något övergripande tema på själva mässan, 

men temat för föreläsningarna är psykisk ohälsa.  

 

Mässan börjar med den stora föreläsningen 09:30 med insläpp från klockan 

09:00. I år det cirka 40 medverkande utställare, och montrarna håller öppet 

kl. 10:00-15:00. Det kommer att bli en show i auditoriet (biljetter krävs). 

Livemusik och speakers corner är andra inslag. 

 

Mer info kommer i gratistidningen Finnveden Nu närmare mässan i höst. 
 
 

KPR § 19 

 

Planeringsarbetet inför sommaren 2022 
Emilia Roholt, verksamhetsutvecklare berättar om arbetar med att rekrytera 

sommarvikarier. Bakgrunden är att tidigare somrar haft röriga 

vikariesituationer och det har skapat oro bland brukare för hur det blir när 

ordinarie personal går på semester.  

 

Emilia Roholt har lett arbetet med att tidigt rekrytera och introducera 

vikarier. har valt att arbeta med enkla, snabba processer, som snabb info  

via QR-koder. För att matcha konkurrensen om arbetsplatsen ha man i år 

erbjudit åtta veckors heltidsarbete istället för t ex halvtidstjänster eller bara 

en av de två semesterperioderna.   
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Stor vikt har lagts vid handledning, välkomnande och introduktion. Det är  

viktigt att vikarier vet och förstår vad som förväntas av dem. Nytt är att  

varje vikarie ska ha en namngiven handledare för att alltid veta vart de  

ska vända sig. Arbetet utvärderas i höst.   

 

Torsten Gunnarsson frågar om hur förvaltningen hanterar språket hos de 

nyanlända som arbetar i omsorgen. Omsorgschef Ulrika Gustafsson säger  

att vi måste ta ett omtag på det arbetet, gruppen anställda nyanlända växer 

inom omsorgen.  

  
KPR § 20 

 

Biståndsbedömningen  
Ulrika Gustafsson berättar att ett omfattande omställningsarbete  

pågår, med fokus på individens behov. Som ett led i detta behöver även 

myndighetsarbetet och beslutsbedömningen ses över. Sektion myndighet 

består av biståndsbedömare. Riktigt komplexa beslut hamnar högre upp i 

beslutsordningen och det finns många frågor att arbeta med i processen.  

 

I förbättringsarbetet är hembesök viktiga pusselbitar vid bedömningen. Att 

arbeta i team runt en individ är grundläggande och biståndshandläggarna 

behöver vara med i det. Vi behöver också skapa rutiner för uppföljning.  

 

Anita Adesund betonar att alla inblandade i processen måste arbeta efter 

samma regler och uppfattning, annars är inte bedömningen rättssäker. 

Ulrika Gustafsson håller med om att samsyn är viktigt, beslutet runt 

individen måste genomsyra hela organisationen och var en och förstå vad 

som förväntas. Torsten Gunnarsson framhåller att bemötandet är viktigt.  

 

Gruppen har sedan tidigare bett om att få besök av en biståndsbedömare  

som kan berätta om hur en bedömning går till. Den önskan kvarstår.  

 

 

 

 

KPR § 21  

 
Kort information från kommunen 
 
Omsorgsnämnden 

Seniorrestaurangen på Luddö har i genomsnitt 7 externa matgäster per dag. 

Luddö är en tillgång för dem som bor i centrum och rådet uppmanas att 

uppmuntra sina medlemmar att utnyttja möjligheten att gå dit och äta.  

 

Förvaltningen vill bland dem som bor i området runt Sjösala i Bor utreda 

intresset för att äta sina måltider inne på restaurangen på Sjösala. Detta för 

att bryta isolering och skapa gemenskap.  

 

Omsorgschef Ulrika Gustafsson redogör även för en boendeutredning som  

pågår om framtidens behov av bostäder. Nu finns det riktlinjer för 

trygghetsboenden och Finnvedsbostäder och övriga privata aktörer är 

välkomna att bygga trygghetsboenden.  
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Torsten Gunnarsson tar upp området runt gamla sjukhuset i Värnamo. Vi 

saknar ett centralt trygghetsboende i Värnamo idag och detta vore en 

mycket lämplig plats med goda parkeringsmöjligheter. Tomten är idag inte 

fullt bebyggd.  

 

Kommunstyrelsen/tekniska utskottet 

Ej närvarande. 

 

Kulturnämnden  

Eva Törn, kulturnämnden, slår ett slag för Gummifabriken; där  

finns mycket kultur och verksamheter som är väl värda att besöka.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Ej närvarande. 

 

Medborgarnämnden 

Ej närvarande. 

 

Servicenämnden 

Håkan Andersson, Serviceförvaltningen, berättar att man nu inom kost-

verksamheten anställer en måltidsinspiratör, som tillsammans med 

ledningen ska utveckla måltiderna inom kommunens verksamheter.    

 

 

 

 

KPR § 22  

 
Övriga frågor 
Budgeten för 2023 ligger fast.   

  

  

 


