
Seniorrådet
2021-11-30 09:00 - 11:00

Plats
Lokal Olofström kommunhuset

Deltagare
Christin Törgren (Organisatör), Bertil Thomasson (SPF Seniorerna Olofströmsbygden), Birgit
Jonsson (PRO Olofström), Britt-Marie Karlsson (PRO Olofström) (Frånvarande), Dan Orvegren,
Gun Lindstrom123 (Frånvarande), Helge Johansson (PRO Kyrkhult), Jan Johansson (PRO
Jämshög) (Frånvarande), Lennart Jönsson (SKPF Pensionärerna Väst-Blekinge) (Frånvarande),
Lennart Morngard, Maj Lindström (C), Morgan Bengtsson (S), Yvonne Andreasson (S)
(Frånvarande)

1.    Inledning och godkännande av dagordning, samt
återkoppling på föregående

Åtgärder som utlovades vid seniorrådet 21-09-23
Yvonne Andreasson lovade återkomma med ett svar på Bertil Thomassons fråga angående den
kontinuitet som man har inom hemtjänsten. Där en brukare kan ha 19 olika personal under en 14-
dagars period.

Åtgärder

Har lämnat förhinder, hon återkommer med ett svar på Bertil Thomassons fråga
angående kontinuiteten i hemtjänsten, nästa möte den 24 februari.

2022-02-24 Yvonne Andreasson (S)

2.    Information och dialogstund  09,00-09,45 (Fika 09:45-
10:00)

-Info från Maj Lindström : En ny bibliotekschef har anställts Barbro Hallberg.
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Upplyser om IT-hjälpen som finns och tillgå på biblioteket ojämna veckor onsdagar 10-12.Går
även bra och boka tid.Om man vill ha hjälp med IT- relaterade frågor kan man kontakta
biblioteket på telefonnummer 0454-93600 och fråga efter IT-hjälpen. Därefter kopplas man till
ansvarig bibliotekarie.
Det finns även möjlighet att få hjälp med hemlån av böcker.

Holjebadet har öppnat upp och tar emot 60 badgäster, gymmet 25 personer. Först till kvarn
vardagar och det går bra och boka tid helger.

Helge :Framför att äldre har svårt och boka digitalt. Han ställer även frågan om hur det går med
utbyggnad av idrottshallen vid skolan i Kyrkhult. Maj tar frågan vidare till kultur och fritid.

Åtgärder

Utbyggnad av idrottshallen K-hult

2022-02-24 Maj Lindström (C)

2.1.    Ärende från Bertil Thomasson

Seniorrådet
Regeringen har i budget för 2021 tillfört särskilda medel till äldreomsorgen. För Olofströms del
innebär det att äldreomsorgslyftet erhåller 6 milj kr och äldreomsorgssatsningen 7 milj kr. Med
anledning av detta vill SPF Olofströmsbygden ställa följande frågor.
1) Vilken uppföljning har kommunen gjort med anledning av äldreomsorgssatsningen?
Uppföljning görs löpande i samband med ledningsgruppsmöten och vid budgetuppföljningar.

2) Hur många har getts möjlighet att genomföra utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på
betald arbetstid?
Alla utan utbildning erbjöds söka utbildningen. 12 sökte och valde att påbörja utbildningen, 3
hoppade av varav 2 pga att de slutade sin anställning hos oss.

3) För att höja kvalitén i hemtjänsten vill regeringen införa en lagstadgad ordning där
hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt. När planeras en sådan ordning att införas i
Olofström?
Svar: Individen får redan idag får en (och en ”nr 2”) namngiven kontaktansvarig som är den som i
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första hand ska utföra ens beviljade insatser såsom dusch, städning mm.
Det kommuniceras till individen genom en tydligt skriven information om vem som är
kontaktansvarig, samt vilka dagar som dusch, städning och social aktivering kommer att utföras.

Förslag
För att kunna göra trevliga utflykter i omgivningen med vårdtagare på SB eller till de som har
beviljad social kontakt i hemtjänsten föreslås inköp av trehjuliga elcyklar med plats för två
personer framtill.Detta borde uppskattas av personalen då exp två personal kunde åka
tillsammans och fika.

Svar från socialförvaltningens chef Robert Schelin: Vi tycker att det är ett intressant förslag och
kommer diskutera det vidare på förvaltningen
Med vänlig hälsning

Robert Schelin
Förvaltningschef
Socialförvaltningen
Olofströms kommun
Box 302
29324 Olofström
+45493446
robert.schelin@olofstrom.se
www.olofstrom.se
www.facebook.com/olofstrom.se

3.    Föredragande Göran Johnsson 10:00-10:45
Nationell samordnare Göran Johnsson redovisar sin utredning: En hållbar kompetensförsörjning

inom vård och omsorg om äldre.( Se bifogad powerpoint)

Göran trycker på att det måste jobbas uppifrån politik och ut via kommunalråd i alla kommuner.
Vi måste höja arbetsvillkoren för vårdpersonal Men även stärka ledarskap, ha ett genomtänkt
ledarskap och arbeta med verksamhetsnära chefer, införa teamledare, och administrativt stöd åt
chefer.
Jobba för och få bort delade turer.
Heltid som norm.
Teknisk utrustning: Ställa frågan om vilken och varför , innan man köper in.
Svensktalande personal.
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Snäppa upp utbildning: Höja kvalitèn långsiktligt, äldreomsorgssatsningen.

Han avrundar med att säga att socialministern måste ha falkögon, på uppföljning av
ovanstående.

Öppen frågeställning till Göran, hamnade i diskussioner om nära vård, och problemet med att få
tag i fasta läkare. Många väljer och jobba som hyrläkare, eftersom betalningen är bättre. Morgan
framförde att han jobbat mycket med dessa frågorna i egenskap av sitt förra arbete som
verksamhetschef för vårdcentralen.

Göran erbjuder sig och coacha här i Olofström, exempelvis genom ett pilotprojekt, Morgan
välkomnar detta.

Bilagor
Presentation överlämnande SOU 202152.pptx

4.    Byggnadsnämndens ordförande Pirjo Veteli
Teknisk samordnare Roger Jönsson

Öppet forum för frågeställningar för seniorer
Bertil : Infarten till Holjebäck, folk vet inte hur man ska köra ,snart smäller det, dessutom en
högtrafikerad väg.Saknas belysning

Teknisk samordnare Roger svarar :Kommer förtydliga med en skylt. När det gäller belysning , så
ligger dte på Olofströms hus, möjligtvis skulle man kunna sätta en dubbelarmatur vid vägen.

Helge:Övergångstället vid Maxi behöver ses över, kommer cyklister i enorm fart uppifrån Ekeryd.
Roger svarar: Man ska se över detta.

Birgit: Trång för parkering vid "gamla" hotellet.
Roger : Se över detta.

5.    Inlämnande av namn som skall ingå i kommnde seniorråd

Fullständiga kontaktuppgifter, såsom namn ,personnummer, adress, e-post, skall framgå, samt
vilken pensionärsorganisation man representerar.
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Namn , lämnas in och samtyckesblankett undertecknas.

Seniorrådet 2022-2023
SPF :Ledamot Bertil Thomasson, ledamot Lennart Mörngård
PRO Kyrkhult: Ledamot Helge Johansson ersättare Inge Danielsson.
PRO Jämshög: Ledamot Jan Johansson ersättare Ulf Sundblad.
SKPF: Ledamot Gun Lindström ersättare Lennart Jönsson.
PRO Olofström :Birgit Johnsson ledamot , Britt-Marie Karlsson ledamot.

6.    Avslut

Ordförande tackar alla för bra engagemang i dagens möte. Speciellt tack med applåd till Göran,
Pirjo och Roger som tog sig tid och komma.

Nästa seniorråd blir den 24 februari 2022.
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