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Plats
Konfrum Olofström

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) (Frånvarande),
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, samt
återkoppling på föregående
Info från socialnämnden angående lunch på äldreboende

Yvonne Andreasson informerar: Haft ärendet upp i i socialnämndens arbetsutskott, beräkning har
gjorts och det skulle bli en kostnad på 100kr per portion, exklusive dricka och kaffe.Ej möjligt och
genomföra nu under pågående pandemi.
En restaurang planeras in i det kommande äldreboendet Holjegården.

2.    Information från kommunstyrelsens ordförande.

Corona: Hänt mycket sedan 2020 då corona pandemin bröt ut , 1074 personer konstaterade fall
av covid 19 , 25 personer avlidna i sjukdomen .
Samtliga boenden är nu vaccinerade, och snart även alla personal inom äldrevård och
funktionsstöd.

Platser inom äldeboende: Tidigare informerades om att det finns gott om platser 50-60 lediga ,
har nu minskat till 15 lediga. Anledningen till att så många fanns lediga innan, är förmodligen
pandemin.
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Socialförvaltningen ser över schema och delade turer: Önskvärt är att delade turer försvinner, och
schema skapas på andra sätt . ex Må-fredag utan helger och även bara helgtjänst, och även en
blandning.

Jämsegården : Öppnar efter sommaren, blir inget fortsatt demensboende , då det finns ett
demensboende på 30 platser i Borggården.

Västralid: Kommer på sikt avvecklas.

Holjegården är planerat att vara på plats 2024.

Bränder: Fruktansvärda dåd som utförs, 20 bränder har startat under en månadstid.Det är ett
polisärende och extra väktare är anställda , en del av dom civila.
Morgan understryker att det är utanförskap som skapat gängbildningar som gör dessa
handlingar.
Knivattack har även förkommit och det viktigt och veta att det är kriminella personer som utför
dessa, som ger sig på varandra, oftast med narkotika och penga-uppgörelse.

Ekonomi: Prognos 10 miljoner i minus för hela kommunen, 30 miljoner för socialnämnden, men
det jämnas upp av verksamheter som går plus.

Träbron i vid gamla taxigrillen kommer ersättas av en stålbro, mer lönsamt ekonomiskt.

Årummet:Jobbas vidare med prommenadstråk och en plats för umgänge.Den lilla parkeringen
vid biblioteket kommer flyttas till busstorget.

Inventering: Av våra byar, Vilshult står först på att ses över, hus som ser förfallna ut, något måste
göras.

Kompoststationen vid Holjeskolan: kommer läggas ned, då det ej sköts, är ett vattenskyddat
område.

3.    Information från föreningarna (laget runt).

Bertil Thomasson SPF: Promenadgrupp för lite äldre vid Blåsegylet, väldigt uppskattat.
Boule är på planeringsstadiet. Grupp-promenader i Blekinge är även uppskattat. Årsmöte
planeras var i i slutet av augusti.
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Britt-Marie Karlsson PRO OFM: Verksamheten ligger nere, hoppas komma igång med Söndags-
info i Juli. Årsmöte planeras vara i September, då Maj mötet blev inställt.

4.    Föranmälda punkter
Du skriver in i Stratsys enligt instruktioner i bifogad rutinbeskrivning. Sista datum för detta är

passerad, 14 dgr innan möte, enligt tidigare info. (6 Maj)

4.1.    Taxi för äldre, önskemål om  infon kommer ut
Taxi för äldre- Irene Robertsson 

Det föreligger svårigheter att utnyttja taxi i Olofström. För äldre kan behovet av 

livskvalitet med besök hos bekanta/släktingar eller resor till busshållplats 

kraftigt reduceras om möjligheter till taxi ej föreligger. 

Förslag: Om taxiföretag ej etableras i kommunen bör överenskommelse med 

skol-skjutsentreprenör eller färdtjänst utnyttjas. Kostnaden för den enskilde 

förutsätts vara densamma som för taxiresor.

Svar: Vi kan inte upphandla taxiresor, men har man inte rätt till färdtjänst, så
hänvisar jag till öppen närtrafik, kostnad enkelbiljett
kl 08:00- 18:00 alla dagar.
Med vänlig hälsning
Iréne Robertsson
Kommunchef
Kommunledningsförvaltningen

Åtgärder

Morgan kommer se till att information om närtrafik kommer ut . Om man har mer än 1
km till närmsta busshållsplats, kan man ringa taxi för äldre 0455-16500
Blekingetrafiken.

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

Morgan tar önskemålet om etablering av taxi med sig till näringslivsbolaget.

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)
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4.2.    Anhörigvård
Vi har en utomordentlig anhörigkonsulent i vår kommun. Hon gör ett fantastiskt arbete för att

informera om sin verksamhet. Men hon behöver hjälp av kommunen för ett stödja verksamheten

med sina informationskanaler.

Morgan informerar om att , det är något anhörigkonsult skall lyfta med sin närmsta chef.

4.3.    Geriatrik
Kroppens egen förmåga att klara sjukdom och fysiska påfrestningar minskar i takt med stigande

ålder. Åldrandets sjukdomar ökar i takt med att allt fler blir äldre. Kommunen bör därför fastställa

en plan för fortbildning i geriatrik för personal inom hemtjänst och äldreomsorg.(Behandlat i

bollplank)

Svar från Ingela Colleen: Det ingår gerontologi och geriatrik i kursplanen i
undersköterskeutbildningen som vi förordar. Av vår personal är de allra flesta undersköterskor.
/ Ingela Colleen

Bilagor
Frågor från SPF Olofströmsbygden mall.pdf

4.4.    Språkkunskaper inom äldreomsorgen
Brukare inom äldreomsorgen träffar oftast bara personal. Om den intagne har hörselproblem

(vilket inte är ovanligt) och om den anställde kommer från ett annat land, så kan detta ge

språksvårighe-ter i kontakten mellan de båda. Motsvarande gäller för patient som har annat språk

och kultur än den svenska. Kommunen bör därför dels säkerställa att personal i äldreomsorgen

har tillfredsställ-ande kunskaper i svenska språket och om svensk kultur, dels säkerställa att

personal har kunskap i annat språk och annan kultur än den svenska.(Behandlat i bollplank)

Svar från Ingela Collen: Vad det gäller språkkunskaper så har vi personal från många olika
språkgrupper som kan möta behov från vårdtagare. För att säkerställa att vår personal har
tillfredställande kunskaper i svenska språket samverkar vi med Kom Vux. De har två
projekttjänster nu som ska kunna ge lite extra tid till de som behöver mer språkträning.
Socialförvaltningen har också en sjuksköterska i ett tvåårigt projekt som praktikutvecklare. Det
innebär att hon är ute och möter elever på praktik och förvissar sig att allt fungerar. Här ingår
också att kommunikationen fungerar.
Vad det gäller kunskap om olika kulturer och livsåskådningar så ingår också det i
undersköterskeutbildningen.
Ingela Colleen
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Bilagor
Frågor från SPF Olofströmsbygden mall.pdf

4.5.    Anhörigperspektiv-tidigare önskemål
Anhörigperspektiv: det finns många anhörigvårdare i Olofström som jobbar i

mörker. Man lyfter att det finns för få växelvårdsplatser. I livets slutskede

måste finnas anhörig, alla har inte det. Finns ett önskemål om och bjuda in Kate Olsson och

anhörigkonsulent Marie Olofsson.

Marie Olofsson är inbjuden till septembermötet, Kate skall sluta.

5.    Kommande möte 2021

Möte för hösten blir Torsdag 23 September, samt Torsdag 2 December.

Bjuda in nationell samordnare Göran Johnsson till december-mötet , finns sedan tidigare
önskemål.

Åtgärder

Morgan bjuder in Göran till decembermötet

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

6.    Övrigt

Bertil framför att belysningen vid Holjebäck är under all kritik, även trafikriktning. Han har varit i
kontakt med Roger genom vårt dialogforum på vår hemsida, och fått ett nej.

Morgan hänvisar att ta ärendet i bygg och trafiknämnden.

Sekreteraren för mötet påminner om vårt forum för dialog som finns på vår hemsida
https://olofstrom.se/kommun-och-politik/... där kan man ställa diverse frågor som berör
Olofströms kommun.

Maj Lindström : Informerar om ett nytt delegationsbeslut som skickats ut till alla föreningar inom
kultur och fritid. Se bilaga
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Nytt delegationsbeslut togs förra veckan. Beslutet ses i sin helhet i bifogat dokument. En
påminnelse till kultur-och fritidsföreningar är att förutom bifogat delegationsbeslut följa de
rekommendationer som gått ut via Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Smittskydd Blekinge
samt pandemilagen. Vid vissa arrangemang så gäller inte den siffra som står på lokalen för högst
antal deltagare i lokalen. Därför viktigt att varje förening tar reda på vad som gäller rörande
antalet i en lokal. Likaså behöver alla som inte mätt sina lokaler göra detta.
Med vänlig hälsning
Lorri Mortensen Mates
Fritidschef
Kultur och fritidsförvaltningen
Olofströms kommun
Box 301
293 34 Olofström
Lorri.MortensenMates@olofstrom.se
www.olofstrom.se
www.facebook.com/olofstrom.se

Bilagor
V19delegationsbeslut20210514.docx

7.    Avslut

Ordförande tackar alla för engagemang i dagens möte och hoppas på ett personligt möte i
September månad.
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