
Seniorrådet
2022-09-22 09:00 - 11:00

Plats
Lokal Orlunden/Södersjön

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

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

Föreslagen dagordning godkändes.

Inlämnat av Bertil Thomasson - önskar uppföljning på hörselnedsättning, språktest och vårdhund.

Hörselnedsättning - önskemål om en särskild undersköterska som har särskilda kunskaper inom
området, detta finns inte idag. Första instansen är idag Vårdcentralen som gör hörseltester.

Vårdhund - det är väldigt höga krav och rigorösa bestämmelser kring detta, kommunen har tyvärr
inte resurser till det. Däremot skulle besökshund kunna vara en möjlighet, detta arbetas det på.

Språktester - utförs idag av Bemanningsenheten. Ingen anställning har behövt avslutas i år.
Komvux får återkoppling när man märker att språket är ett stort problem även efter genomförd
undersköterskeutbildning. En språkutvecklare finns tillgänglig i kommunen, hon kontrollerar och
har befogenhet att avsluta en anställning när man märker att det är ett stort problem i något fall.

1/6



2.    Bibliotekschef Barbro Hallberg 09:15-09:40
Seniorrådet bjuder in den nya bibliotekschefen Barbro Hallberg för att berätta om bibliotekets

verksamheter samt om arbetet med den nya biblioteksplanen där seniorrådet kommer att vara en

remissinstans.

Seniorrådet ges möjlighet och yttra sig. Se bifogad fil (klicka  på gemet)

Barbro berättar först lite övergripande om biblioteksverksamheten och informerar också om 2
kommande evenemang, den 12-13/10 genomförs Medborgarveckan då man har möjlighet att
träffa kommunpolisen samt får mer inblick i digitala tjänster.
Barbros presentation bifogas.

Biblioteksplanen ska uppdateras vart 4:e år och ska tas i Kultur-Fritidsnämnden för att sedan
godkännas i Kommunfullmäktige.
Planen ska skickas ut per mejl då deltagarna i Seniorrådet inte har hunnit ta del av eller kunnat
öppna det bifogade dokumentet. Senast den 23/9 måste svar inkomma till Barbro Hallberg om
man har några synpunkter på den föreslagna planen.

Bilagor
Förslag till biblioteksplan för Olofströms kommun 2023-2026_.pdf,  seniorråd 22 sep.pdf

3.    Fika 09:40-09:50
Verksamhetscheferna Janni och Ingela , samt Barbro välkomna till fika.

4.    09:50-10:10  Verksamhetschefer Janni Hedlin och Ingela
Collen
Janni och Ingela kommer och berättar om sina verksamheter:

Ingela är verksamhetschef för biståndshandläggare, hemsjukvård och hemtjänst. Janni ansvarar

för vård i särskilda boenden.

Ingela: 
Biståndshandläggare - hos dem ansöker man om insatser, ärenden går sedan vidare till
hemtjänstgrupperna som är 4 st i Olofström.
Servicegruppen - jobbar brett över hela kommunen.
Omvårdnadsgrupperna (hemtjänstgrupperna) samverkar mycket med sjuksköterskor, läkare,
arbetsterapeut och sjukgymnast. Detta för att snabbt kunna sätta in åtgärder.
Korttids - Ekdungen i Jämshög, 10 platser samt 4 växelvårdsplatser finns idag. Samtal förs om
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att utöka de 4 platserna för växelvård då det är kö och finns ett stort behov av fler.
Dagverksamhet - Skogsbacken i Jämshög, sysselsättning och sociala aktiviteter för de som
behöver.
Nattomsorg, en nattsköterska servar hela kommunen.
Måltidsservice kör ut mat i hela kommunen.
Hemtjänstgruppen Västra flyttar in på fd. Klinten nu i höst så snart har alla enheter
funktionsdugliga och bra lokaler.
Praktikutvecklare börjar i höst och ska utbilda sjuksköterskorna i hemtjänsten ytterligare.

Janni:
6 särskilda boenden med olika inriktningar finns i kommunen:
Brännaregården 1 och 2
Västralid
Borggården
Garvaregården
Ekbacken

Ett nytt system med stjärnmärkning av personal, utbildning har genomgåtts av cheferna och ska
nu föras ut i verksamheten. Denna utbildning måste sedan uppdateras en gång/år för att få
behålla stjärnmärkningen på boendet.

Bred demensutbildning pågår också för personalen, detta har stått lite stilla under pandemin men
tagits upp igen nu.

Man vill öka inflytandet och möjligheten att påverka för de boende. Boråd har tex införts där man
bjuder in olika instanser och diskuterar möjlig utveckling.

Åtgärder

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.

Ej angivet Ingela Colleen

5.    Dagcentral för äldre 10:10-10:20
Inkommen skrivelse från Bertil Thomasson, seniorerna Olofströmsbygden, diskuteras med

verksamhetscheferna.

Tryck på gemet för att se skrivelsen.
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Ett uppdrag finns från Socialnämnden och ett arbete pågår nu för att undersöka var man skulle
kunna inrätta detta.

Bilagor
Önskemål om dagscentral.pdf

6.    Kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre
10:20-10:30
Inkommen skrivelse från Bertil Thomasson, seniorerna Olofströmsbygden, diskuteras med

verksamhetscheferna.

Tryck på gemet för att se skrivelsen.

En annan form av omsorgskontakt ska införas, idag finns endast en kontaktansvarig. Det innebär
att det kommer att krävas en högre utbildning för undersköterskor framöver. Fler studiepoäng
kommer att krävas. Alla undersköterskor måste erbjudas en omsorgskontakt.
Många kommer att behöva komplettera sin utbildning och det kommer att ta lite tid.
Socialstyrelsen avgör vem som uppfyller kraven och kan få sin legitimation.

Vård och omsorgscollege - en fördel om kommunen hade ingått i denna formen. Olofström har
flaggat för att vi vill ingå i detta framöver. Dels för att höja statusen på yrkesgruppen och dels för
att kunna behålla den personal vi har.

Mycket gott och nära samarbete finns idag med Komvux som kan skräddarsy utbildning för
befintlig personal där det krävs. Man ska kunna jobba och studera samtidigt.

Det finns en stor utbildningsskuld inom verksamheterna efter pandemin, detta kommer
förhoppningsvis att kunna tas igen framöver.

Bilagor
Kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre.pdf

7.    In och utfart vid Holjebäck 10:30-10:35

Rådet har tidigare bjudit in Roger Jönsson samt Pirjo Veteli som informerade om möjliga
åtgärder. Skylten som utlovades vid in- och utfarten saknas fortfarande. Det är väldigt hög risk för
kollision då det är mycket trafik här.
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Åtgärder

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?

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

8.    Information från föreningarna 10:35 -10:50

PRO - efter ett långt Covid-uppehåll är man nu igång. Tillgängligheten uppe på PRO är svår när
man kommer med permobil eller rullstol och ska uppför rampen. Det är trångt att ta sig förbi
bilarna. Det vore önskvärt med 1-2 handikapp-parkeringar i anslutning. Skylten med parkering
förbjuden framför PRO:s förråd är borttagen igen.
Har mist ca 100 medlemmar efter pandemin, men har en ny ordförande i föreningen.

SPF Olofströmsbygden
Övergångsställe önskas vid Graniten på Vilshultsvägen.
En trottoar är inte färdigställd efter renoveringen, asfaltering saknas.
En skylt med förbjuden genomfart för tyngre fordon vore önskvärt, GPS-anvisningen blir fel och
det är många lastbilar som ska till Vilshult.
Varmvattenbad, Canasta, boule, vandringar med många deltagare, linedance, bokcirkel, kör, gym
samt medlemsmöten är aktiviteter som är igång.

SKPF pensionärerna i Västblekinge
Har kommit igång igen med verksamhet efter pandemin, resor och teater planeras. Många
medlemmar från Olofström men ingen specifik fråga har kommit in.

PRO Kyrkhult
Verksamheten är igång igen, boule är ett uppskattat inslag och en ny ordförande finns på plats.
Gymnastik genomförs också regelbundet.

Jämshögs PRO
Många deltagare igång igen, musikevenemang häromdagen drog många. Det har varit lite trögt
att få deltagare att komma tillbaka efter pandemin. Efterlyser en linedance-instruktör.
Bokförsäljning har bidragit bra till ekonomin.

Socialnämnden
Det förväntas bli stora förändringar i nämnden framöver, efter valet.
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Kultur- och fritidsnämnden
Förslag att fritidschefen bjuds in till nästa möte, Lorri Mortensen-Mates.
Biblioteksplanen som är ute på remiss ska återkopplas synpunkter på senast den 23/9.

Åtgärder

När Västra hemtjänsten nu flyttar bör det bli fler parkeringar lediga. Tekniska
avdelningen ska titta på möjligheten med en handikapp-parkering samt förstora ytan
för parkering uppe vid hundrastplatsen.

Ej angivet Morgan Bengtsson (S)

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

En ny laguppställning väntas i kommunen, Socialdemokraterna och Centern ska samverka
framöver. 28/11 ska det tillsättas platser i nämnderna.

Nästa möte blir den 8/12 kl. 9.00-11.00 är nästa möte.
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