SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-11

LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, kl 09.00 – 11.40

Beslutande

Elisabet Babic´ (M), ordförande
Mona Persson, SPF Seniorerna
Stina Lindberg, PRO
Birgit Hansson, PRO
Åke Andersson PRO
Gullan Wennström SPRF
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Ingegerd Ivansson, SPF Seniorerna
Solbritt Severinsson, SPF Seniorerna

Övriga deltagande

Marie Strömberg, avdelningschef
Ulf Selin, Aktiv Senior
Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare
Anna-Carlgren, utredare
Camilla Lovén, projektledare
Kristina Isaksson, avdelningschef
Eva Johansson, kvalitetsutvecklare
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Mona Persson

Paragrafer

1-8

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´

Justerande

______________________________
Mona Persson

Sid
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SÄNDLISTA:
Protokollet sänds i sin helhet till följande:

KPR:s ledamöter och ersättare

PRO i Halland (Pensionärernas riksorganisation)

SPF Seniorerna i Halland (Sveriges pensionärsförbund)

SPRF i Halland (Sveriges pensionärers riksförbund)
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§ 1/15
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utses Mona Persson.
§ 2/15
Val av vice ordförande
Kommunstyrelsen utser ordförande till kommunala pensionärsrådet bland
kommunens ledamöter, enligt reglemente för kommunens pensionärsråd. Rådet
utser inom sig en vice ordförande.
Kommunstyrelsen har utsett Elisabet Babic´ (M) till ordförande i kommunala
pensionärsrådet för mandatperioden 2015-2018.
Kommunala pensionärsrådet utser Mona Persson, SPF Seniorerna till vice
ordförande i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2015-2018.
§ 3/15
Val av arbetsutskott
Till arbetsutskott i kommunala pensionärsrådet utses, förutom Elisabet Babic´ (M)
ordförande, Stina Lindberg, PRO, Kerstin Meuller, SPRF och Mona Persson, SPF
Seniorerna under mandatperioden 2015-2018.
§ 4/15
Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
Marie Strömberg, avdelningschef, redogjorde för socialnämndens inriktningsbeslut
om särskilt boende. Socialnämnden har beslutat att de antal särskilda boenden som
finns idag ska finnas kvar men kompletteras med åtgärder som gör att fler äldre kan
bo kvar hemma längre.
Ulf Selin, Aktiv Senior, och Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare redogjorde
för den kommande inventering av den fysiska tillgängligheten i
flerbostadshusbeståndet. En första anblick visar att bostadsbeståndet i Laholm är
dåligt anpassat till den pågående befolkningsförändringen där andelen äldre ökar.
Antal personer över 75 år spås öka från 2 500 år 2013 till 4 000 år 2030.
Laholms kommun sökte stöd om 494 000 kr från Boverket för kartläggning av
tillgängligheten i flerbostadshus. Bidraget har beviljats. Inventeringen ska ske i
samverkan med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Resultatet av
inventeringen ska presenteras på en interaktiv karta på internet så som Karlskrona
har gjort, www.seniorbo.nu/karlskrona. Organisationer och enskilda kommer att
erbjudas träning att söka på SeniorBO.

forts

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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forts
Ulf Selin efterlyser en eller två personer som vill hjälpa till med inventeringen i maj
och början av juni. Förslag på personer kan lämnas per e-post till Karl-Axel
Jansson, karl-axel.jansson@laholm.se, Ulf Selin, ulf.selin@telia.com, eller Anna
Carlgren anna.carlgren@laholm.se, tfn 0430-154 30.
§ 5/15
Uppföljning av färdtjänst
Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare, redogjorde för kommunens arbete med
att förbättra färdtjänsten. Kommunfullmäktige har sagt upp avtalet med
Hallandstrafiken om färdtjänst. Efter uppsägningen har nya tillämpningsanvisningar
till avtalet tagits fram. Kommunstyrelsen har nu därför föreslagit
kommunfullmäktige att återta uppsägningen av färdtjänstavtalet.
Hallandstrafiken har även antagit ett nytt trafikavtal som ska innebära
kvalitetsförbättringar t.ex. genom krav på GPS i bilarna, höjda vitesbelopp samt
inrättande av en tydlig organisation dit kunder kan vända sig och där lämnade
uppgifter ska behandlas med hänsyns till sekretesslagen.
Tillämpningsanvisningarna innebär bl.a. att det ska inrättas ett lokalt forum för
inflytande där kommunstyrelsen och HSO ska ingå.
§ 6/15
LOV i hemtjänst
Eva Johansson, kvalitetsutvecklare, redogjorde för processen att införa LOV (Lagen
om valfrihetssystem) i hemtjänsten. Socialnämnden har beslutat att LOV i
hemtjänsten ska införas första kvartalet 2016. Genom LOV kan brukaren välja
mellan de leverantörer som uppfyller kommunens krav. Biståndsbedömningen står
kommunen för. Biståndshandläggaren får även till uppgift att informera om LOV:en
och hjälpa brukaren att göra ett självständigt val.
Eva Johansson efterlyser kontaktpersoner från Kommunala pensionärsrådet. Gullan
Wennström, Mona Persson, Solbritt Severinsson och Ingegerd Ivansson utses på
mötet till kontaktpersoner. Förslag på ytterligare kontaktpersoner lämnas per e-post
till Jonas Påhlsson, jonas.pahlsson@laholm.se.
§ 7/15
Hemsjukvårdsavtalet
Kristina Isaksson, kvalitetsutvecklare, redogjorde för det nya hemsjukvårdsavtalet.
De halländska kommunerna och Region Halland har kommit överens om hur
hemsjukvården i Halland ska organiseras. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som
ges i patientens bostad.
forts

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Hemsjukvården styrs nu av en gemensam nämnd i Halland benämnd Gemensam
nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Med överenskommelsen vill kommunerna
och Region Halland uppnå enhetlig och sammanhållen vård i hela Halland.
Den 7 april 2015 övergår ansvaret för samtlig patienter inom hemsjukvården till
kommunerna. Fram till dess pågår inventering av patienter som ska byta huvudman.
Legitimerad personal i kommunen skriver in patienten i hemsjukvården.
§ 8/15
Övrigt
Camilla Lovén, projektledare, har tagit fram informationsbroschyrer om
äldreomsorgen. Broschyrerna delades ut för synpunkter på innehållet.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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