
Seniorrådet
2021-02-26 09:00 - 11:00

Plats
Teams (digitalt möte)

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

1.    Inledning och godkännande av dagordning.

2.    Information från kommunstyrelsens ordförande

• På grund av pandemin har man inte kunnat börja leverera Infor leverera
varmhållen mat, men förhoppningarna finns att kunna börja till hösten.

• Finns 45 lediga platser på särskilt boende just nu. Det nya boendet
Holjegården kommer ha 60platser och erbjuda. Jämsegården kommer öppnas
igen framöver.

• Hemtjänsten behöver större personal-lokal, pågår en utredning om flytt till
postens gamla lokaler.

• Man jobbar även på en lösning för den hemtjänstpersonal som idag utgår från
gamla hotellet. Tankar finns att på lång sikt flytta till Klinten.

• Kommande investeringar 22,23,24 får ställas mot varandra, vill ej höja skatten.
• Planerar vidare för en cykelväg Ö.ringvägen - Biskopsmåla.
• Finns tankar på att ersätta "träbron" vid gamla taxigrillen med stålbro, en mer

ekonomisk lösning.
• En undersökning om handikappanpassad badplats, har resulterat i att Orrsjön

anses lämpad.
• Tittar på olika alternativ för faktiska kostnader för badhuset som är byggt 1963.

En större renovering genomfördes 2007, men en större insats krävs.
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• Kommuninvånare har minskat med 115 personer , det avlider mer personer än
det föds.

• Ser över varför så många väljer och pendla in , fler boende behövs och
erbjuda.

• 85 nya företag startades upp 2020, och 55 avvecklades. Ett positivt resultat.

3.    Information från föreningarna (laget runt)

Britt-Marie Karlsson PRO Ofm: Ett turbulent år p grund av pandemi, med många avlidna
medlemmar, ingen verksamhet , ekonomiskt svårt.

Bertil Thomasson SPF : Ej mycket verksamhet, populärt med promenader. Man samåker iväg
och promenerar , oftast ett 30-40 tal. Man jobbar med ensamhet i form av telefonsamtal. Haft
styrelsemöte varje månad, trots pandemi. Även dom har medlemsförlust eftersom personer
avlidit.

Jan Johansson Pro Jämshög: Styrelsen har träffats fysiskt och över nät. Inga medlemstapp, svårt
och få ihop till hyran som kommunen kräver in.

4.    Föranmälda punkter
Du skriver in i Stratsys enligt instruktioner i bifogad rutinbeskrivning.

Det går även bra, att mejla christin.torgren@olofstrom.se

4.1.    Fråga från Helge Johansson PRO Kyrkhult
1. ANG VÅRDCENTRALER I ANDRA LÄN OM MAN BOR I EX BLEKINGE OCH LISTAD I

ANNAT LÄN SKÅNE SMÅLAND 

2. BETALAR INTE REGION BLEKINGE TILL DET LÄNET MAN ÄR LISTAD OCH VISE VERSE

EX SKÅNE SMÅLAND TILL BLEKINGE 

 3. HADE ARTIKEL I BLT SYD 24-12 2020 OCH 12-1-2021 

 MVH PRO KYRKHULT 

  HELGE JOHANSSON

Kommunalrådets svar:, det fria vårdvalet gäller i hela Sverige.
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4.2.    Äldreomsorgssatsning

Plan för användning av extra statsbidrag på 7 mil kr för personalförstärkning

Svar: Vi kommer söka fler statsbidrag och redovisar gärna dem längre fram
Hör av er till Ingela så kan hon hitta en bra representant till ett möte så kan verksamheten berätta
och svara på frågor.
De pengar vi hittills rekvirerat är det utvidgade äldreomsorgslyftet och det innebär för vår del 5
947 130 kr
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och
omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde
eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den
anställde är frånvarande på grund av studier under 2021. De anställdas villkor för anställningen
följer av lag och kollektivavtal. Det handlar också om att specialistutbilda undersköterskor samt
vidareutbildning för sjuksköterskor.
Gällande bemanning är att vi kan använda pengar för att motverka ensamhet och bemanna upp.
Satsningar handlar annars om utveckling och utbildning.
Robert Schelin
Förvaltningschef
Socialförvaltningen

Kommunalrådet föreslår att vi bjuder in någon tjänsteperson , som kan informera mera om
satsningar efter sommaren.

4.3.    Personalbemanning inom hemtjänst
Åtgärder för att nedbringa personalantal till vårdtagare i hemmen

Vad jag förstår så handlar det om personalkontinuiteten. Vi har som mål att högst 14 olika
personal ska möta en individ på 14 dagar. Detta gäller besök dygnet runt 7 dagar i veckan.
2019 hade vi 16 personal i snitt , 2020 var det 19 personal, så det var en försämring.
Under 2020 har vi haft mer frånvaro och fler vikarier pga. Covid19. Detta har påverkat resultatet.
Arbete pågår med att komma i mål med hjälp av vårt nya planeringssystem, LMO, Life Care
mobil omsorg.

Enkelt sagt så är det ett planeringssystem för hemtjänstens alla insatser. Man har alla uppgifter
man behöver i sin telefon. Man registrerar insatserna när man är hos individen och checkar in
och ut med telefonen, vilket gör att man kan se när insatserna har blivit utförda och av vem. Man
kan också sätta olika krav på vilken behörighet som krävs för olika besök, exempelvis
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insulindelegering.

Det är inte lätt att förklara ett system så kanske ni ska bjuda in någon som jobbar med det som
kan informera.
Hör av dig till mig om det finns önskemål.
Ingela Colleen
Verksamhetschef
Socialförvaltningen

4.4.    Pensionärslunch på äldreboende
SPF och PRO har tidigare inlämnat en medborgarmotion om ensamhet med 

ett antal önskemål till kommunen. Motionen har sedermera behandlats i 

kommunfullmäktige med redovisning över vidtagna och planerade åtgärder. 

Tillsammans med kostchefen förutsattes dock socialförvaltningen se över 

möjligheten att pensionärer ska kunna äta lunch på kommunens särskilda 

boende och/eller skolorna.

Verksamheterna har inte resurser till att starta upp
restaurangverksamhet på Brännaregården eller något annat boende.
Med vänlig hälsning
Kate Olsson
Verksamhetschef
Socialförvaltningen

Kommunalrådet vill ha ett mer utvecklande svar av Kate Olsson och Joakim Nilsson, svaret blev :
1. Köket kan producera fler portioner
2. En organisation behöver skapas för restaurangverksamhet
3. Enda utrymmet för en mindre restaurangdel är i bottenplan.
4. Skapandet av en restaurang del kräver ombyggnation av lokalerna och en utredning kring detta
behöver då göras.
5. Utifrån säkerhetsaspekten så är det inte lämpligt att ha en passage till bottenplan via
huvudentrén då denna är i direkt anslutning till lägenheter.
Hälsningar
Kate och Joakim

Socialnämndens vice ordförande tar det vidare i kommande socialnämndsmöte. Diskuteras

4/5



vidare nästa seniorråd.

5.    Kommande möte 2021

Nästa digitala möte blir den 20 Maj kl:09:00-11:00

6.    Övrigt

Diskussioner förs om att det finna inga fasta vårdkontakter (läkare), ett stort bekymmer,
Januariavtalet styr detta.

Bjuda in Göran Johnsson nationell samordnare framöver någon gång.

Reportage ikväll 26 februari om att Olofström ligger i framkanten inom kvalité , utveckling och
ekonomi.

7.    Avslut

Kommunalrådet avslutar mötet och påminner om hur viktigt det är och lägga in ärenden senast
14 dagar innan mötet.
Ledamöterna tackas för sin insats.
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