
Seniorrådet
2022-12-08 09:00 - 11:00
Här kommer mötesanteckningar från senaste seniorrådet 2022-12-08

Enligt uppdrag/

Christin Törgren

Plats
Ordlunden /Södersjön Folkets hus

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

1.    Inledning och godkännande av dagordning, samt
återkoppling på föregående 09:00-09:15
Dagordning godkänns och åtgärder presenteras nedan.

HEMTJÄNSTINDEX
Totalindex :plats 65 kvalitetspoäng 55
Information Plats 161 Kvalitetspoäng 27,8
Biståndshandläggare Plats 34 kvalitetspoäng 45,9
Utförande: Plats 21 Kvalitetspoäng 66,9
Stöd och utveckling:227 Kvalitetspoäng 61

Åtgärder
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Fråga 1:Ingela Collen - Hemtjänstindex har tagits fram av Allmänna arvsfonden,
kommunerna kommer att granskas. Detta ska träda i kraft i höst, Ingela åtar sig att
kolla upp detta.                   Svar på fråga 1: Se tabell ovan, Robert Schelin
(förvaltningschef socialförvaltningen) förklarar att det finns många aspekter och ta
hänsyn till och vilket resultat man får. Viktigt med vem som svarar. En förbyggande
insats alla över 80 får ett hembesök av anhörigkonsulent och biståndshandläggare.

Ej angivet Robert Schelin

Fråga 2: Morgan Bengtsson - undersöker med Tekniska avdelningen när skylten
kommer upp samt undersöker med Olofströmshus om de finns möjlighet att planera
om in- och utfarten på något sätt. Är infart vid Willys möjlig istället?                             
                                                                                Svar på fråga 2:Detta är moment
22, Olofströms hus är inte tillmötesgående för detta, vill ej diskutera med kommunen.
Skylt ska komma upp enligt önskemål.

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

Fråga 3: När Västra hemtjänsten nu flyttar bör det bli fler parkeringar lediga. Tekniska
avdelningen ska titta på möjligheten med en handikapparkering samt förstora ytan för
parkering uppe vid hundrastplatsen.                                                                               
                                                            Svar på fråga 3: Inga ingrepp nu, avvaktar till
hemtjänsten är utflyttade. Birgit J framför att hon skadat en bil, när hon inte kom fram.
Det kommer lätta upp med platser efter flytten .

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

Bilagor
Kopia av Hemtjänstindex.xlsx,  Hemtjänstindex.pdf

1.1.    Information från ks-ordförande  09:15-09:25

Nytt styre centern ock socialdemokraterna, ny budget lagd. Överens om förslag nytt äldreboende,
Holjegården måste komma igång.

Britt-Marie : Så små rum på Västra lid, ej lämpliga.
Diskussioner förs om trångboddheten på västra lid det finns dock en jättefin dagcentral.

Diskussioner förs om och öppna upp dagcentraler igen på Brännaregården.

Mest spännande är den nya politiska konstellationen, viktigt att jämka med varandra. Ju mer vi
pratar desto mera gemensamma nämnare. Hålla oss till närheten på lokal nivå.
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Budget :Satsningar på barn och unga , bra skola. Är vi en bra skolkommun så vill folk flytta hit.
Satsar på lagstyrda verksamheter.
SN 22 miljoner extra i kassan.
KoF vi får vara lite försiktiga, men är också en betydande verksamheter.
Får sköta om våra vandringsleder,, finns många olika medel och söka pengar för detta.

Bodil Nilsson söker eu-bidrag , en fena på detta, viktig funktion.

Utveckling : Sydostlänken tidsplan håller, Trafikverket tidsplan håller, gul korridor valdes. Gula
korridoren bred, skall kortas ned, färdig 2032.

Tittar på nya företagsområden och bostad områden

Morgan berätta om kvällen med hedersuppvaktning 95 96 97, samma frågor som vi pratar om
nu. Sydostlänk , hyreshöjningar.

Bertil Thomasson : Holjegården felplacerad, tycker man ska dra sig tillbaka. Morgan svara nu är
beslutet att den skall vara där och det som vi arbetar efter.

2.    Befolkningsmässig ökning av kommunens invånarantal
09:25 -09:35
Inkommen handling från Ingvar Wramsmyr ordförande SPF Olofströms bygden

Befolkningsmässig ökning av kommunens invånarantal

Olofströms kommun hade i början av 1970-talet en målsättning att ha åtminstone 17500 invånare

år 2000. Nu vet vi att så inte blev fallet. I stället har vi de senaste decennierna fått uppleva en

ständig minskning av befolkningen. Som konsekvens av detta avstannar också servicen i form av

färre utbud av affärer mm. Det är beklämmande att gå på Östra Storgatan och finna att många

affärer har slagit igen och ersatts av tandläkare, gym mm.

Samtidigt kan vi notera att arbetstillfällena i kommunen inte går på sparlåga! Kommunens

befolkning räcker inte till för de arbeten som finns i kommunen – vi måste helt enkelt utnyttja

inpendling från våra grannkommuner för att fylla arbetskraftsbehovet. I det sammanhanget – och

med ett egoistiskt perspektiv - vore det önskvärt att man i Sverige betalar skatt som man gör i EU!

Eftersom man i EU betalar skatt i det land där man arbetar skulle man med denna logik kunna
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göra samma sak i vårt land, dvs betala skatt i den kommun där man arbetar! Jag är medveten om

att detta förfaringssätt inte är möjligt fullt ut på grund av kommunala åtagande som vård, skola,

omsorg, gator, VA mm, men som idé är den värd att pröva. Om man menar allvar med behovet av

arbets-tillfällen för att utveckla ett lands välstånd borde man också dra konsekvensen att detta

resonemang, dvs se till att den kommun som bidrar till arbetstillfällen också ges kompensation i

form av ekonomiska medel. Om man nu inte rakt av kan ersätta bostadsort med arbetsort då man

betalar skatt kan man ju fundera över konsekvensen om man gör en 50-50 delning eller en 80-20

delning eller vilken annan delning som helst! Då detta resonemang har ett långt tidsperspektiv, om

det över huvud taget är en möjlighet, så låt oss i stället skissa på en radikal idé som omedelbart

skulle kunna prövas!

Olofströms kommun brukar framhålla barnen i centrum som en central fråga, liksom närheten till

naturen, brett utbud av fritidsaktiviteter mm. I ett försök att locka invånare till kommunen skulle

man kunna koncentrera sig på barnfamiljer! Genom att erbjuda gratis barnomsorg för kommunens

invånare vore det inte orimligt att tänka sig att en inflyttning skulle kunna ske. Det förutsätter i och

för sig att det finns bostäder att flytta till, att det finns arbetstillfällen att erbjuda, att det finns affärer

att handla i osv. Sammantaget är det dock en idé som borde prövas!

Hela konceptet måste prövas från ekonomiska utgångspunkter och med ekonomiska perspektiv

och kommunens bästa för ögonen. Att tillsätta en grupp med kommunala tjänstemän samt

representanter från näringsliv och handel är ett första steg. Låt de folkvalda sätta upp en konkret

målsättning med tydlig tidsram. Låt därefter gruppen arbeta på sätt den finner lämplig!! Ge den en

liten budget att röra sig med och låt slutligen de folkvalda kontinuerligt följa upp och utvärdera

verksamheten!

Man kan förmoda att huvuddelen av de som flyttar till Olofström pga gratis barnomsorg har

flertalet minst en i familjen sitt jobb på Volvo. Om den andra partnern inte har det måste

vederbörandes arbete skapas. Även om detta kanske blir den svåraste delen av det skissade

projektet, så är den nödvändig att lösa. Det blir representanterna från näringslivet och handel som

då får använda sina kontaktytor.

Parallellt med detta arbete måste ett omfattande arbete till för byggnation av bostäder och

industriell verksamhet, handel mm påbörjas. Även om effektuering av detta inte omedelbart

genomförs måste en planering föras så att kommunen bara trycker på knappen när tid är.

Sammanfattningsvis föreslås en projektgrupp tillsättas med syfte att genom gratis barnomsorg

skapa befolkningsmässig utveckling av kommunen samtidigt som utveckling av näringsliv och

handel sker. Låt Olofström blomstra!

Olofström 2022-11-08

Ingvar Wramsmyr

Ordf SPF Olofströmsbygden
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Morgan Bengtsson tar den vidare till behandling, tackar så mycket och lyfter den till
Kommunstyrelse.

Bilagor
Seniorrådet 221208.doc

3.    Isac Johansson administrativa avdelningen 09:35- 09:45
Har fått i uppdrag att utvärdera de kommunala råden seniorrådet, funktionsstödsrådet och

ungdomsrådet. Isac är inbjuden till dagens möte för att höra deltagarnas synpunkter och om man

har förslag till förändringar/förbättringar.

Isac öppnar upp för dialog:

Bertil SPF: Vi är på rätt plats, det va vi ej tidigare, oerhört viktigt. Kommer närmare makten.

5/8

https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=OURDdU1oajY3Tkd5Q3VSTzE4OXQ1Z3JZbmRua3pZMEZxM0kzNkdub0RHcnNKMFR0Ump2dE1PNEtzc3BYOVIrQnZJLzV6UjdtNnZFb3J3MFg1RVFVVklhVTdZbXd5QWhJL2didHh2QmRJSUE9


Andra i Blekinge håller på och ta efter, nära toppen där också. Tar med sig om man får frågor,
oftast inga.

Birgit: Tycker det är bra, det står inskrivet i stadgan att vi inte ska blanda in politiken, med allt är
ju politik.

Dan: Bra och kunna lyfta frågor, representerar ju alla.

Gun: Bra som det är, bra och få bredden.

Morgan : Vice ordförande SN, vice ordf KoF nämnden, är ni nödja med den uppställningen?

Representanter från tjänsteorganisationen borde ingå , bokar man i god tid så kan det säkert gå
och lösa.

3.1.    Fika 09:45-10:00

4.    Bertil Thomasson - Bjuda in ansvariga för dialog 10:00-
10:45
Önskemål att Morgan bjuder in chefen för vårdcentralen och någon ansvarig från regionen , vidare

även socialchefen Robert p.g.a följande:

1) vårdcentralen fungerar inte, telefontiden slut direkt detta 3 dagar i rad, dåligt bemötande, långa

väntetider till seniorläkaren, jämlik vård saknas i Olofström

Nytt mejl från Bertil 2022-11-18 

Gäller även Olofströms kliniken.

2) hur är dagsläget på den nära vården i Olofström och hur skall det fungera framåt

med de problem som läkarbristen åstadkommer

3) problemet i pkt 2 påverkar ju i hög grad hemsjukvården och i Säbo fråga för Robert.

4) läkemedelsbehandling

5) någonting måste göras för att hjälpa våra äldre att kunna kommunicera med den tröga

vårdapparaten och jag tycker att Seniorrådet är ett forum för detta.

Robert Schelin bemöter och bekräftar att läkartillgången är svårt, drömläget hade varit och ha

fasta läkare med inriktning mot äldre.

Särskilda boende läkar bil, 

Sjuksköterska direktnummer.

seniortid par ggr i veckan.
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Starta upp hemtjänsten ha direkt nummer, för att kommunikationen ska bli bättre.

Många andra delar, kommunikationen ses över samplanering.

Utvärdering återinskrivningar: 2 eller 3 skulle kunna förebyggas

Nära vård: Pågår hemsjukvården får flera och mera avancerad vård.Gå ifrån att var passiv

mottagare till aktiv medskapare.

Läkare träffa kort stund, personens egna problematik. Inflytande över insatser, bärande tanke.

Från organisation till relation. Vara där effektivt! Gynnsamt ! mottagare, man skall lyssna in

mottagaren.

Hög omsättning på sjuksköterska, mycket handlar om kontinuitet.

Hur gör vi det attraktiv att arbeta hos oss.

Bertil :Språket , dom som inte kan prata, eller läkare som inte kan  förstå.

Robert håller med, viktigt med dialog och kroppspråk.

Viktigt att vi hänger med i den stora utveckling som väntar.

Dan : det hade varit bra och få samma läkare.

Birgit: Trodde det skulle var bättre med seniorrådet, men icke. Underlättar med en vårdappen.

Bertil: Katastrof,  vägrar och hjälpa. Telefontiden är slut innan det släpps. Om man har mer än fem

läkemedel så kan man ställa krav på uppföljning.

Robert: Bra med kurs för smartphone

Ansvariga för vårdcentral och Olofströmskliniken kommer gärna, vi planerar in möte i god tid, till
våren. Folktandvården också bjudas in.
Politiker för regionen kommer bjudas in, se anteckningar punkt 6 nästa möte.

5.    Information från föreningarna 10:45-11:00

Bertil SPF: Hyran dyr i medborgarhuset. Många aktiviteter, linedance, bokcirklar, promenader 50
deltagare varje onsdag, kanasta. Varmbad också populärt.

Gun SKPF Pensionärerna Väst-Blekinge, avd 94 :1450 program skickas ut postnord, lucia , Gun
är kassör god ekonomi. Resor på gång , stor träff, samlas i Mörrum en gång om året. Bidrag från
kommunen gynnar. Vi kämpar på.

7/8



Dan PRO Jämshög : Haft göinge häxan på besök , intressant dam som pratade om naturmedicin.
Nova kören. Vi har 3 olika arbetslag som jobbar, underhållning och roligt. Finns en fin lokal junis
har , en gång i veckan. Där skulle man kunna har en träffpunkt för äldre.

Birgit och Britt-Marie PRO Jämshög: Vi erbjuder en hel del, med träffar till medlemmar. Tipsrunda
bland annat , dålig uppslutning. Förr va det fullt när man ordnade något. Svårt och få någon och
hjälpa till.

Morgan : Vilket utbud det finns.

5.1.    Invalda ledamöter 2023-2024

PRO Olofström Birgit Johnsson, ordinarie ledamot, mandatperiod 2023-2024

Lennart Mörngård ersättare

PRO Jämshög Jan Johansson, ordinarie ledamot, mandatperiod 2023--2024

SPF Seniorerna Olofströmsbygden Lennart Mörngård, ordinarie ledamot 2023-2024
____

PRO Olofström Britt-Marie Karlsson, ordinarie ledamot 2022-2023

PRO Kyrkhult Helge Johansson, ordinarie ledamot Inge Danielsson, ersättare 2022-2023

SPF Seniorerna Olofströmsbygden Bertil Thomasson, ordinarie ledamot 2022-2023

SKPF Pensionärerna Väst-Blekinge, avd 94 Gun Lindström, ordinarie ledamot 2022-2023
Lennart Jönsson ersättare 2022-2023

6.    Nytt möte planeras in 16 mars  klockan 9-11
Huvudfokus kommer vara diskussioner kring  funktionen för vårdcentral och Olofströms klinik

vårdcentralchef, Olofströmsklinikens chef, politiker regionen kommer bjudas in.
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