
Seniorrådet
2022-05-19 09:00 - 11:00

Plats
Orlunden/Södersjön Folkets hus

Deltagare
Christin Törgren (Organisatör), Anna-Karin Johansen, Annika Sjöstedt (S), Bertil Thomasson
(SPF Seniorerna Olofströmsbygden), Birgit Jonsson (PRO Olofström) (Frånvarande), Britt-Marie
Karlsson (PRO Olofström) (Frånvarande), Gun Lindstrom123, Helge Johansson (PRO Kyrkhult),
Jan Johansson (PRO Jämshög), Lennart Morngard, Maj Lindström (C), Morgan Bengtsson (S)
(Frånvarande), Yvonne Andreasson (S)

1.    Inledning och godkännande av dagordning, samt
återkoppling på föregående 09:00-09:15

Yvonne Andreasson : återkoppling på kontinuiteten som man har inom hemtjänsten. Där
en brukare kan ha 19 olika personal under en 14-dagars period. Ursprungsfråga från Bertil
Thomasson.. Det beror på vad man räknar in i vilka personer som besöker brukaren. Om vi
jämför med Emmaboda kommun ,så är deras låga antal grundat på att sjukvården inte räknats in,
det är den i Olofström.

Undersökning har gjorts och den visar att brukaren värdesätter hjälp i tid istället för olika ansikten.
Dialog har förts med verksamhetschef Ingela Collén i frågan.

Bertil Thomasson: Det finns planeringssystem, han hänvisar till Sveriges äldsta äldreboende,
där är den väldigt låg.
Äldre människor minns ej vilka som kommer , där har dom bilder och namn på kylskåpet, på vem
som kommer.
Jan Johansson : Detta är ett stort problem, behövs nya rutiner.

Maj Lindström: angående svårt för äldre digitalt: Det finns möjligheter och få IT-hjälp på
biblioteket Onsdagar klockan 10-12, ger bra stöd och handledning.
Det kommer en e-tänst vecka framöver för medborgare, där man kan lära sig mera. Det går även
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bra och kontakta bibliotekschef Barbro Hallberg.

Maj Lindström :Återkoppling utbyggnad idrottshallen Kyrkhult . Ursprunglig fråga från
Helge Johansson, info som hon fått från Lorri Mårtensson Mates fritidschef nedan.

Det finns inget beslut eller har funnits något beslut om att bygga ut idrottshallen i Kyrkhult.
Kultur-och fritid har tillsammans med föreningar och flertalet andra presenterat en utredning om
Olofströms kommuns behov av anläggningar.
I den presenterades ett förslag på en prioriteringslista av behov.
Denna har sedan arbetats om enligt uppmaning från Kultur-och fritidsnämnden. 
Nämnden har tagit beslut om en förstudie av en multihall, först och främst med inriktning
innebandy och fotboll. Där innebandy är prioriterat.
Förstudien har påbörjats.
I en förstudie tar man fram underlag för vad som ska finnas i hallen, material, hur den ska se ut
osv.
Det vi kan säga angående Kyrkhult är att enligt den detaljplan vi har så får det inte byggas i det
område där nuvarande hall ligger. 
Vidare är nuvarande gymnastikhall Q-märkt.

Åtgärder

Återkoppling  på kontinuiteten som man har inom hemtjänsten. Där en brukare kan ha
19 olika personal under en 14-dagars period. Ursprungsfråga från Bertil Thomasson.

2022-05-19 Yvonne Andreasson (S)

Återkoppling utbyggnad idrottshallen . Ursprunglig fråga från Helge Johansson

2022-05-19 Maj Lindström (C)
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2.    Hörselnedsättning 09:15-09:30Yvonne Andreasson
besvarar
Seniorrådet

Ang. hörselnedsättning

Det finns många orsaker till att människor får hörselnedsättning. Det kan vara ärftligt betingat, det

kan röra sig om miljöfaktorer, läkemedel mm. Ålder är dessutom en central faktor i

sammanhanget.

Åtgärder för att komma till rätta med problematiken kring hörselnedsättning kan genomföras av

audionom som med undersökningar och tester kan ställa diagnos. Rehabilitering kan därefter ske

genom i en kombination av personalinsatser och olika hörseltekniska hjälpmedel.

Syn- och hörselinstruktörer kan via hembesök ge råd och stöd samt träning av tekniska

hjälpmedel som föreskrivs. Bemanningen kan förutom audionom omfatta kurator, pedagog och

administratör.

Det förtjänar påpekas att syn- och hörselinstruktörer ger hjälp till självhjälp och därigenom

reducerar kostnader för kommunen. Genom friskare invånare minskar olycksfallsriskerna, minskar

insatserna för omvårdnadsbehov samt fördröjer behovet av särskilt boende.

Med hänvisning till ovan föreslår SPF Seniorerna Olofströmsbygden att

• Inventering av pensionärernas hörselnedsättning genomförs

• Plan för åtgärder fastställs

• Organisation för ändamålet inrättas

• Uppföljning av verksamheten genomförs

Olofström 2 maj 2022

Bertil Thomasson

Vice ordförande SPF (10)

Yvonne Andreasson: Haft dialog med Robert Schelin , tycker det är ett bra förslag, men just nu
finns det inte utrymme, då det finns ett underskott i budgeten på 11 miljoner. Men lovar hålla
frågan levande. Verksamheten hanterar fortfarande pandemin och får förhålla sig till det i
planerandet av olika insatser. Inför sommaren 2022 kommer äldreomsorgen ha en gemensam
introduktion för vikarier där vi går igenom alltifrån basala hygienrutiner till värdegrund och
medarbetarskap. Exempel på åtgärder som är genomförda är utbildning för baspersonal och vi
kommer även ha nya utbildningsinsatser. Vi försöker arbeta med bemanningen på ett sådant sätt
att vi säkerställer kvaliteten och arbetsmiljön trots en hög sjukfrånvaro. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2022. Pandemin har försenat implementeringen av IBIC – individens behov i
centrum – men vi arbetar nu med att starta upp det igen.
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3.    Återkoppling på bevakning av medel statsbidrag 09:30-
09:40 Yvonne Andreasson
När vi nu går in i det nya året lämnar vi ett mörkt 2020 bakom oss. Med nästan 8 000 bekräftat

avlidna och 357 000 insjuknade i covid-19 har den rådande pandemin skördat offer i alla åldrar,

men hårdast drabbade är sköra äldre. Inte minst konstaterar Coronakommissionen att det finns en

rad brister inom äldreomsorgen, brister som varit kända sedan tidigare. Jag som skriver till dig är

ordförande för PRO Jämshög. Från PRO:s sida hoppas vi att 2021 blir året då äldreomsorgen

kommer att stå mycket högt upp på den politiska dagordningen, såväl hos regeringen som hos

regioner och kommuner. Resurser måste tillföras, personalens arbetsvillkor måste förbättras och

vi äldre måste involveras i arbetet för att skapa en god äldreomsorg med hög kvalitet.

Nyligen tillkännagav regeringen sina planer på att införa en äldreomsorgslag, med höjda

ambitioner för omsorgen. Det har PRO kämpat för under lång tid och vi är glada över beskedet,

men redan nu måste saker hända. Olofströms kommun kommer nästa år att tilldelas 7.012.019

kronor i riktade statsbidrag från regeringen för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. Vi

kommer genom PRO Jämshög och Pensionärsrådet bevaka att dessa medel används för att höja

kvaliteten inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av det vill vi också ställa följande fråga till dig i

egenskap av kommunstyrelsens ordförande:

Vilka konkreta åtgärder avser kommunen att vidta för att förbättra den allvarliga situationen inom

äldreomsorgen?

Nu går vi mot ljusare tider igen. Från PRO:s sida har vi höga förväntningar på att 2021 blir året då

landets politiker/ kommuner agerar kraftfullt för att vända utvecklingen inom äldreomsorgen – så

att också den går mot ljusare tider.

Jan Johansson

Ordf. PRO Jämshög

Yvonne Andreasson :Verksamheten hanterar fortfarande pandemin och får förhålla sig till det i
planerandet av olika insatser. Inför sommaren 2022 kommer äldreomsorgen ha en gemensam
introduktion för vikarier där vi går igenom alltifrån basala hygienrutiner till värdegrund och
medarbetarskap. Exempel på åtgärder som är genomförda är utbildning för baspersonal och vi
kommer även ha nya utbildningsinsatser. Vi försöker arbeta med bemanningen på ett sådant sätt
att vi säkerställer kvaliteten och arbetsmiljön trots en hög sjukfrånvaro. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2022. Pandemin har försenat implementeringen av IBIC – individens behov i
centrum – men vi arbetar nu med att starta upp det igen.
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4.    Lokal pro Jämshög 09:40-09:50  Morgan Bengtsson
Olofströms KPR

PRO Jämshög har under en längre tid haft önskemål om en lämplig lokal för att kunna bjuda

pensionärer på ett s.k. öppet hus i Jämshög. En lämplig och tillgänglig lokal i Jämshög som skulle

kunna ha öppet för pensionärer och ensamma under viss dagtid, vissa dagar per vecka och

servas av en lämplig anställd.

Som lämplig lokal kunde t.ex. Junis lokaler i Medborgarhuset användas. De har, enlig ett anslag,

endast ett öppethållande på Fredagar mellan 16.30-19.30.

Efter att ha studerat lokaliteterna skulle dessa lokaler vara en mycket lämplig samlingsplats för

Jämshögs pensionärer. Ett samarbete föreningarna emellan skulle vara ett alternativ. Ett annat

alternativ skulle vara, att PRO Jämshög och eventuellt andra pensionärsorganisationer

tillsammans, kunde få disponera de många fina lokaliteterna, eller delar därav.

PRO Jämshög 2022-05-02

Jan Johansson Ordf.(10)

Annicka Sjöstedt: Hänvisar till VD för Olofströmshus Thomas Ottosson, och ber Morgan
återkoppla till Jan.

Jan Johansson: Förundrad att det står mest tomt, och dom ör ändamålsenliga, det heter
dessutom medborgarhus.
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5.    Angående pensionärslunch 09:50-10:00 Yvonne
Andreasson
Seniorrådet

Ang. pensionärslunch

Måltiderna inom äldreomsorgen har enligt Livsmedelsverket stor betydelse för äldres livskvalitet,

inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan också vara ett positivt avbrott i vardagen

och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet — helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.

Undernäringen är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i

högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en

tydlig del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapet i Livsmedelverkets riktlinjer för måltider i

äldreomsorgen, dvs i hemtjänsten och på äldreboenden.

Ensamhet är ett stort problem för många äldre. Behovet av social gemenskap kan därför inte nog

understrykas. Orsaken till ensamhet kan vara många: förlust av maka/make, sjukdom, fysiska

hinder, ekonomi etc. Gemensamt för dem alla är behovet av åtgärder. En åtgärd skulle kunna vara

att skapa träffpunkt för ensamstående - och kombinera det med pensionärslunch.

Med anledning av ovan föreslår SPF Olofströmsbygden att

• Kyld mat ersätts med varm mat

• Pensionärslunch startar på Brännaregården

Olofström 3 maj 2022

Bertil Thomasson

Vice ordförande SPF

krivelse inlämnad av vice Bertil Thomasson vice ordförande SPF ( Se bifogad fil)

Yvonne Andreasson:Gällande frågan om att kyld mat ska ersättas med varm mat så pågår det
nu ett arbete för hur det skulle kunna organiseras.

Gällande frågan om pensionärslunch på Brännaregården, så är den besvarad sedan tidigare, att
det skulle bli för kostsamt. Gällande behovet av social gemenskap, gemensamma aktiviteter och
träffpunktsverksamhet är avsikten att utöka detta i samband med Holjegården. Det finns
gemensamma ytor där som väl lämpar sig för detta.
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6.    Angående språktest inom äldreomsorgen 10:00 -10:10
(svar från verksamhetschef  Ingela Collen)
Seniorrådet

Ang. språktest inom äldreomsorgen

Fackförbundet Kommunal har på nationell nivå länge pläderat för att ett språktest införs inom

äldreomsorgen. Bakgrunden är rapporter som konstaterar att personal inom äldreomsorgen ibland

saknar tillräckliga kunskaper i svenska. "Inom äldreomsorgen kan det i värsta fall leda till

hälsorisker" som någon uttryckt det.

Göteborg är den första storstaden som inför språktest. Det finns dock sedan tidigare i ett antal

kranskommuner kring Stockholm som redan infört språktest. I Botkyrka t.ex. presenteras den

jobbsökande för scenarier som denne kan möta i verkligheten och då undersöka hur den sökande

kommunicerar med den gamla och med sina kolleger samt hur man larmar och senare

avrapporterar skriftligt. Språktest kan även omfatta redan vårdanställda och då som ett led i

allmän språkutbildning.

När Sveriges Radios Ekoredaktion ställer frågan till landets kommuner om personalen i

äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper i svenska blir svaret från majoriteten ett nej. Det förvånar

inte. Coronakommissionen konstaterade att bristfälliga kunskaper i svenska kunde leda till risker

för de boende. I en omfattande statlig utredning "Stärkt kompetens i vård och omsorg" menade 60

procent av utvalda företrädare att bristande språkkunskaper måste hanteras.

Statusen på äldreomsorgens har sedan en längre tid sjunkit. Men att lägga äldre kan vara lika

tungt som att lägga asfalt. Att tala med gamla och sjuka ställer krav på empati och erfarenhet. Och

den som ska dosera mediciner eller dokumentera måste kunna räkna och skriva. I dessa

redovisade exempel framgår att låga språkkunskaper inte kan accepteras.

I detta sammanhang måste påpekas att språktest det inte bara omfattar kunskap i svenska

språket. Det är lika viktigt att den gamle, med annat hemspråk än svenska, blir förstådd av

personalen och att vederbörande mr den omsorg som situationen kräver.

Med anledning av ovan föreslår SPF Olofströmsbygden att

• Införande av språktest inom äldreomsorgen utreds

• Erfarenheter från olika kommuner införskaffas Tidsplan för ärendet fastställs

Olofström 3 maj 2022

Bertil Thomasson vice ordförande SPF

Svar från Ingela Collen verksamhetschef: I nuläget tillämpar Bemanningsenheten språktest
när de anser att det behövs vid nyanställning. Vi har tyvärr ingen möjlighet att utreda detta vidare
inom den tidsram vi gavs. Men vi medverkar gärna på ett kommande seniorråd framöver.

Åtgärder
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Bjuda in  Verksamhetschefer till  möte längre fram

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

7.    Hund i vården 10:10-10:20(Svar från Janni Hedlin
verksamhetschef särskilt boende)
Seniorrådet

Hund i vården

Idén är enkel: Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre

behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social

gemenskap, fysisk och kognitiv träning m.m. Hunden blir en brygga mellan deltagare, anhöriga

och personal inom vård, skola och omsorg.

Terapihund är en typ av social tjänstehund som tillsammans med en förare ger stöd till människor

inom vård, skola och omsorg. Terapihund är ett intemationellt begrepp för hundar i vården med

internationell standard. I Sverige kan de även kallas rehabhund, besökshund eller vårdhund.

Idén med att använda djur i vård och omsorg är inte ny, den nämns redan på 1800-talet av

Florence Nightingale. En lämplig målgrupp kan vara personer som bor på särskilt boende. Även

om det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt för att göra en generell bedömning av insatsens

effekter så indikerar resultaten på stora positiva effekter vid depression och upplevd ensamhet.

Erfarenhetema i länet pekar på att kvaliteten avsevärt ökat på vården i särskilt boende. Personer

har blivit piggare, oron och ångesten har minskat och medicineringen har reducerats.

Med hänvisning till ovan föreslår SPF Seniorerna Olofströmsbygden att undersöka intresset för

vårdhund på särskilt boende

• låta personal och boende göra studiebesök på lämplig enhet

• aktivt arbeta för realisering i nästa års budget

Olofström 3 maj 2022

Bertil Thomasson

Vice ordförande SPF

Svar från Janni Hedlin verksamhetschef : Vårdhund är något vi ser positivt på, och ser gärna
över möjligheten att besöka verksamhet med vårdhund för att ta reda på fördelar/nackdelar samt
kostnader för detta i verksamheten.

8.    Valet 10:20-10:30 Administrativ chef Anna-Karin Johansen
informerar
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Valdag den 11/9.
Förtidsröstningsperiod 24/8 till 10/9 i lokal PRO gamla hotellet
Vallokaler har inventerats , och en del uppfyller inte dom krav som ställs, en del nya vallokaler.
Vilboken
Kyrkhult - Hemsjö
Jämshög
Brännaregården
Ekeryd - Gränum
Oredslund
Olofström C Olofström - Vilshult

Så det är viktigt och hålla koll på sitt röst kort vilken val-lokal man tillhör.

Anna-Karin Johansen välkomnar frågor om det dyker några.

Se bifogad powerpoint på röstlokaler samt viktiga datum

Maj Lindström : Upplever det är en lång kö i Kyrkhult, och det finns då inget räcke och hålla sig i,
vilket seniorer håller med om.
Anna-Karin svarar att , det kanske kan lösa sig av sig själv, eftersom man i år har ett annat
system, som minskar köbildning.

Bilagor
Val till riksdag kommun och region 2022.pptx

9.    Information från föreningarna 10:30 -10:50

Föreningarna framför olika aktiviteter som körts igång, promenader, boule, hälsoaktiviteter, line
dance, skrivits bok, Kanasta - är också ett populärt kortspel. Underhållning av Ingvar Björnsson,
och stand-up Ewa Westford m.m.

I Karlshamn finn ett seniorernas hus, med mång aolika evenemang, mycket uppskattat. Dom
erbjuder lunch för 49 krononr, har gratis bussresor med mera.

Övrigt från föreningarna:
Man efterfrågar det pilotprojekt som skulle dra igång, där Göran Johnsson erbjudit sig och
medverka, som coach.
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Yvonne tar med sig frågan till Göran.

Bertil Thomasson : Det har fortfarande inte kommit upp skylt vid Holjebäck. Har hänt olycka,
livsfarligt.
Annicka vill det tas upp i KS, tar det med Morgan.

Åtgärder

Ta upp i KS

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

10.    Information av ks -ordförande, samt nästa  möte 10:50-
11:00

Annicka Sjöstedt: Mycket tid läggs nu på att reda ut allt som gjorts fel av migrationsverket.

Det antal som framförts av Annicka till landshövdning var att 99 personer , kunde Olofströms
klara och ta emot.
200 personer skickades hit , utan info.

Morgan, Annicka och kommunchefen har fört samtal med generaldirektören för migrationsverket,
skarp kritik ges från kommunen.
Migrationsverket medger dom gjort fel. Antalet flyktingar ska minskas om 6 månader.
Morgan Bengtsson har JO-anmält, och extra kostnader för detta kommer krävas av staten.

Nästa planeras in den 22 september och därefter den 8 december vanlig tid 09:00-11:00 i Lokal
Orlunden/Södersjön Folkets hus.

Ordförande tackar alla för engagemang och ett trevligt möte. 

11.    
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