Seniorrådet
2020-02-13 09:00 - 11:00
Plats
Konfrum Olofström

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

1. Inledning, presentaionsrunda och mötets dagordning
Inledning och godkännande av dagordning.
Yvonne Andreasson (1:e vice ordförande socialnämnden och ledamot i seniorrådet) hälsar alla
välkomna och meddelar att hon ersätter ordförande Morgan Bengtsson som har förhinder på
grund av hastig dubbelbokning.

Dagordning godkänns.

2. Ny sekreterare i rådet
Från och med detta möte tar ny sekreterare i rådet vid. Presentation av nya sekreteraren.
Christin "Tine" Törgren presenterar sig. Jobbar som administratör och samordnare på
administrativa avdelningen i kommunhuset.
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3. Ersättning
Seniorrådets ledamöter som representerar seniorerna får en ersättning för arbetet i seniorrådet.
Genomgång av hur ersättningen kommer fungera.
Föredragande: Kvalitetsstrateg Adnan Samardzic
Ledamöterna arvoderas med 200 kr per möte (som beskattas). Arvodet betalas ut en gång per
år, i slutet på december eller i början av januari efterföljande år (beroende på när sista mötet för
året är).

För att få ersättningen utbetalt behöver anmälan av bankkonto göras. Det är endast de som inte
har konto i Sparbanken eller Swedbank som behöver göra denna anmälan. Anmälan kan göras
på två sätt:

- Via webben www.swedbank.se/kontoregister (e-legitimation/BankID behövs)
- Fylla i blankett och lämna till Sparbanken Östra Storgatan 11, Olofström eller i Fridaforsvägen 5,
Kyrkhult. Blanketten är bifogad.

Bilagor
Anmälan av bankkonto.doc

4. Samtycke till peronuppgiftsbehandling
Olofströms kommun behöver ledamöternas samtycke till personuppgiftsbehandling, så att vi
främst kan ha en lista på vilka som sitter i rådet och kunna lägga ut det på kommunens hemsida.
Samtycket behövs med anledning av dataskyddsförordningen/GDPR. Bifogat är det samtycke
som behöver skrivas under och lämnas in till kommunen. Blanketten kommer finnas för ifyllnad till
mötet i seniorrådet.
Föredragande: Kvalitetsstrateg Adnan Samardzic
Information enligt ovanstående ärendebeskrivning gås igenom. Samtycket gäller endast under
den tiden föreningsledamöterna sitter i seniorrådet. Behöver fyllas i oavsett om man använder sig
av dator/internet eller ej. Ifylld blankett lämnas till sekreteraren.

Bilagor
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Samtycke till personuppgiftsbehandling.docx

5. Stratsys Meetings
Kort genomgång av mötesverktyget Stratsys Meetings där dagordning och mötesanteckningar
kommer vara tillgängligt. Där kommer också seniorrådets ledamöter kunna anmäla frågor/ärenden
man vill ha upp i seniorrådet. Lathund bifogas och delas ut på mötet.
Föredragande: Kvalitetsstrateg Adnan Samardzic
Adnan går igenom mötesverktyget: hur man loggar in, hur man ser mötesanteckningar för
tidigare möten, dagordning för kommande möte samt hur man anmäler ärenden/frågor till
kommande möten i seniorrådet. Lathunden delas ut.
Bertil Thomasson: SPF Seniorerna vill lägga ut anteckningarna på sin hemsida. Hur gör man då?
Det går att ladda ned anteckningarna som pdf-fil till datorn och sedan lägga upp på hemsidan.

Bilagor
Lathund Stratsys Meetings (seniorrådet).docx

6. Individens behov i centrum (IBIC)
Kommunen kommer inom äldreomsorgen börja arbeta utifrån arbetssättet IBIC. IBIC står för
Individens Behov i Centrum. Information till seniorrådet vad IBIC innebär.
Föredragande: Projektledare Sara Lexler ( kvalitetsutvecklare socialförvaltningen).
2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla IBIC till att även omfatta individen
oavsett ålder och funktionstillstånd. 2016 påbörjades IBIC. 6 av 10 kommuner har idag infört
IBIC. 9 av 10 har planer eller börjat införa IBIC

Handläggning av dokumentation
Jobbar utifrån livsområden 11 olika delar, se bifogad presentation.
Anhörigas åsikter är viktiga - "anhörigsperspektiv".

Ordförande ställer frågan: Hur bedömer man förmåga?
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Projektledare Sara svarar: Genom beskrivande text.
Jan framför: Viktigt med framtidsfullmakt.

Ordföranden erbjuder info om framtidsfullmakt, som avböjs.

Bertil: Frågar om ramar, vad kan man ansöka om?
Projektledare Sara svarar: Man kan ansöka om allt, sen görs utredning och därefter beviljande
eller avslag.
Lisbeth: Frågar om det gäller landsting eller bara kommuner?
Projektledare Sara svarar : Gäller endast kommuner.

Vad händer nu:
- Stormöten
- Workshops
- Uppföljning innan sommaren, implementeringen tar tid, 2-4 år.

Projektledare Sara framför att dokumentation i äldreomsorg kommer ske genom mobiler
framöver, det är godkänt som arbetsredskap. Körjournaler, mobil omsorg m.m.

Ordföranden tackar för bra genomgång och önskar uppföljning.

Bilagor
IBIC presentation seniorråd och funktionsstödsrådet.pptx

7. Möjlighet att äta på äldreboenden
Återkoppling i ärendet då frågan var uppe på förra mötet i seniorrådet.
Ordförande informerar: Dom jobbar på det men är inte riktigt i mål. Tittar även på lösningar som
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att äta på skolor. Återkommer i frågan nästa seniorråd.

Helge framför att Olofström är den enda kommunen man inte erbjuder seniorer att äta, alla
närliggande kommuner har man den möjligheten. Han framför att det blir ett winwin-koncept.

Bertil framför att matsalen i gamla Brännaregårdens servicehus kunde man ha matservering. Allt
finns och man använde den till det längre tillbaka.

Ordförande: Vi sätter det som en punkt för behandling till nästa möte.

8. Nytt äldreboende i kommunen
Information om aktuell status gällande kommunens kommande äldreboende.
Diskuterat olika platser: Danskasjön, Maxiberget, Vidängen, Oredslund, Brännaregården, Borgen,
Biskopsmåla, flygfältet, Holjeskolan. Det måste vara genomförbart och underlaget lämpligt för
och bygga. Eventuellt klart för beslut redan till sommaren.

9. Kylda maten
Aktuellt status om "kylda maten" som serveras till hemtjänstbrukare.
Kylda maten kommer avslutas och varm mat kommer införas. Sista juni går avtalet ut och det
kommer vara en viss handläggningstid innan allt kommer igång, ev. 2-3 månader. I dagsläget är
det 38 personer som har kyld mat. Det var 150 personer från början.

Bertil framför: Många väljer nog och äta på boenden eller skola om den möjligheten finns
framöver.

10. Information från föreningarna
Laget runt bland föreningarnas representanter.
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Bertil för SPF Seniorerna informerar:
- Matlagning för gubbar på Högavångskolan.
- Populära vandringar 1 gång i veckan , 10 ggr vår och 10 ggr höst. Samåker iväg.
- Halen promenader, sedan äter man ihop.
- Boule.
- Vinprovningar.
- Datakunskap.
- Linedance Gränum Folkets hus.
- Resor.
- Man har en aktiv ordförande.

Lennart för SKPF informerar:
- Boule.
- Resor Tyskland, Polen, hemliga turer.
- Ullared.
- Folkhälsodag i Ronneby med underhållning och föredrag.

Helge för PRO Kyrkhult informerar:
- Boule.
- Gympa.
- Kortspel.
- Dialekt cirklar.
- Hjärtstartarkurs, hjärt-lungräddning.
- Bingo 2 ggr.
- Dans.
- Det är 20 medlemmar som är över 90 år.
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Jan för PRO Jämshög informerar:
- Man har månadsmöten.
- Studiecirklar i skrivkurs, "Skriv ditt liv." Skriver just nu en bok om Brukshistoria.
- Boule.
- Sycirklar.
- Mingel och bio.
- Temadag om tandläkare.
- Informerar om bostadstillägg.
- Seniorkonsulten har informerat..
- Centrumadvokaterna pratat om framtidsfullmakt.

11. Övrigt
Eventuella andra frågor eller annan information som inte tagits upp under dagens möte.

•
•

•

•

Önskemål om studiebesök och eventuellt ha nästa möte på Garvaregården i
Kyrkhult. Ingela Collén har lovat det tidigare. Ordföranden Morgan får avgöra
om mötet ska vara där.
Lisbeth framför: Man tog bort fixartjänst för ca 5-6 år sedan. Det finns idag ett
stort behov av hjälp med ex byta lampor, hjälp med gardiner. Hon har intervjuat
en person i Bromölla. Där har dom denna möjlighet till tjänst "Brygga" man
betalar 100 kronor per utförande. Vore bra för alla. Minskar fallskador, som
kan bli dyrt för kommunen. Haft detta uppe innan men det avslogs.
Ordföranden Yvonne lovar lyfta det igen, svar till nästa möte.
Gemensamma diskussioner om något måste göras med vården i Olofström.
Man upplever att det fungerar dåligt, och i slutändan är det ej bra för
Olofströms kommun. Folk får inga tider, brist på sjuksköterskor. Äldre behöver
ett eget nummer och ringa. Svårt med call-tjänster. Inga läkare vill till Blekinge,
vill att frågan lyfts regionalt. Ordföranden ser allvarligt på detta, och vill tar det
med Morgan.
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. Man vill att äldreomsorgschef Kate
Olsson ska bjudas in till septembermötet. Finns även ett önskemål om och
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•

bjuda in anhörigkonsulent.
Holjebäck: Vad händer, verkar som det står still. Information har utlovats
hösten 2018 om att pensionärsorganisationer skulle kallas till möte innan
årsskiftet av Olofströmshus. Man skulle kunna följa upp på hemsidan. Inget av
detta har förverkligats. Seniorerna vill att kommunstyrelsen går in och styr upp.
Ordförande Yvonne föreslår att bjuda in Olofströms hus.
Föreningsledamöterna föreslår att VD Michael Örknér bjuds in.

12. Nästa möte och avslut
Bestämma nästa mötesdatum och avslutning av dagens möte.
Ordförande Morgan Bengtsson har lämnat förslag 18 maj 09.00-11:00. Förslaget godtas.
Om föreningsledamöterna vill ha med något på dagordning, ska detta skrivas in på Stratsys
Meetings senast 14 dagar innan möte.

Mötet avslutas och ordföranden tackar alla för mötet.
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