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LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, kl 09.00 – 11.40

Beslutande

Elisabet Babic´ (M), ordförande
Åke Andersson, PRO
Mona Persson, SPF Seniorerna
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Ingegerd Ivansson, SPF Seniorerna
Solbritt Severinsson, SPF Seniorerna
Inger Johansson-Woxmark, SPF Seniorerna
Kerstin Meuller, SPRF
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Ove Bengtsson, IT-chef
Jennie Andersson, avdelningschef
Susanne Andreasson, enhetschef
Eva Johansson, kvalitetsutvecklare
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Åke Andersson

Paragrafer

9-18

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´

Justerande

______________________________
Åke Andersson

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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§ 9/15
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utses Åke Andersson.
§ 10/15
Bredbandsutbyggnad i kommunen samt anslutning av enskilda fastigheter
Kommunens IT-chef, Ove Bengtsson, informerade om bredbandsutbyggnaden i
kommunen. Regeringens målsättning är att 40% av Sveriges befolkning ska ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015. Idag har 49% av befolkningen
tillgång till bredband. Regeringens nästa mål är att år 2020 ska 90% av Sveriges
befolkning ha tillgång till bredband.
2 Mbit/s räcker till 30 samtidiga telefonsamtal, 5 Mbit/s räcker till en tv-kanal, 20
Mbit/s räcker till en hdtv-kanal. Skicka en röntgenbild till en vårdcentral med 1
Mbit/s hastighet tar ca 9 minuter. Det mobila bredbandsnätet är inte ett alternativ till
det fasta fibernätet.
I Laholm bygger Svenska stadsnät, IP-Only, Telia och Microtec bredbandsnät.
Microtec bygger endast i Veinge.
I tätorterna kostar det ca 20 000 kr per fastighet att bygga ut bredband. På
landsbygden kostar utbyggnaden ca 50 000 kr per fastighet. Förhoppningen är att
stadsbidrag kan täcka 30 000 kr per fastighet på landsbygden.
Kommunens del i utbyggnaden handlar om att se till att företagen som bygger ut
bredband får gräva i kommunens mark samt säkerställa att företagen återställer
marken efter att grävningsarbetet är klart.

I Laholms kommun har redan ca 70 miljoner kr investerats i bredbandsnätet.
Trygghetslarmen fungerar oavsett om fiber dras in till fastigheten eller ej.
En film med exempel på eHälsa i Halland visades. Filmen finns att se på:
https://youtu.be/9h6rpMErhrw
§ 11/15
Uppföljning av färdtjänsten
Från Laholm ingår Elisabet Babic och Kane Bengtsson (HSO) i färdtjänstsrådet.
Vid senaste rådet framkom att bättre information vid till exempel taxeförändringar
ska komma från Hallandstrafiken. Till sommaren ska det kunna gå att åka färdtjänst
på de vanliga bussarna. Det ställs nu krav på gps i samtliga fordon. Vidare har
Hallandstrafikens synpunktshantering har organiserats om för att bli bättre.
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§ 12/15
Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
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.
Mona Persson och hennes man Lennart har hjälpt till med inventeringen i Veinge,
Genevad och delar av Laholm. Överlag ser tillgängligheten bra ut där Mona och
Lennart har varit. Vid inventeringen tittas det på tillgängligheten i trapphus,
förrådsutrymmen, tvättstugor mm.
§ 13/15
På gång inom den kommunala verksamheten
Jennie Andersson, avdelningschef och Susanne Andreasson, enhetschef informerade
om att den röda avdelning på Fridhemshus stänger i slutet av månaden.
Äldres behov i centrum, Äbic, är en metod för att fatta beslut som ska användas av
kommunen. Mer information om metoden finns på Socialstyrelsens webbplats:
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/abic.
Det finns idag 15 tomma särskilt boende-platser i kommunen. Dessa finns på
Björkebogården, Tangon och Lingården.
Något som börjar bli ett problem är att alkoholkonsumtion bland äldre ökat, särskilt
kvinnors alkoholkonsumtion.
§ 14/15
Personalplanering inför sommarsemestrarna i särskilt boende och hemtjänst
Jennie Andersson, avdelningschef, informerade om personalsituationen. Det saknas
sjuksköterskor och undersköterskor. Det kommer att finnas outbildad personal
anställd under sommaren men dessa kommer att arbeta tillsammans med erfaren
personal.
§ 15/15
Kommunens arbete med demens
Frågan återkommer nästa möte. Det finns nu dagverksamhet för demens i Knäred. I
kommunens finns också ett demensteam. Från och med den 1 januari 2018 kommer
ingen få arbeta på demensavdelning som inte har demensutbildning.
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§ 16/15
LOV i hemtjänst
Eva Johansson, kvalitetsutvecklare, informerade om nuläget i Lov-processen. De
synpunkter som lämnats vid Lov-dagen redovisades.
För införandet arbetar kommunens projektgrupp enligt en genomförandeplan.
Planen uppdateras kontinuerligt. En hel del omvärldsbevakning har skett i ett
inledande skede, bl.a. genom inläsning av litteratur och studiebesök i andra
kommuner. En riskinventering har gjorts i syfte att minimera riskerna vid införandet
av Lov i Laholms kommun.
Socialnämnden kommer att behöva ta ställning till nedanstående frågor innan Lov
kan införas i kommunen:
Vad inom hemtjänsten ska ingå i valfrihetssystemet?
Vilken tid på dygnet ska valfrihetstjänster erbjudas?
Ska leverantören verka inom olika geografiska områden?
Ersättningsmodell?
Projektgruppen har följande förslag på innehåll i valfrihetssystemet:
Valfrihetssystemet ska omfatta service- och omsorgsinsatser inklusive hemsjukvård
mellan kl. 7 och 23 alla dagar i veckan. Valfrihetssystemet ska även omfatta
matdistribution.
Trygghetslarm ska inte ingå i valfrihetssystemet.
Tidplanen är i korthet följande: inriktningsbeslut i socialnämnden i juni.
Förfrågningsunderlag för beslut i socialnämnden i november. Därefter ska
annonsering ske på valfrihetswebben.
§ 17/15
Ambulanssjukvården
Region Halland ansvarar för ambulanssjukvården. I väntan på ambulans (Ivpa) är
ett samarbete mellan landsting och räddningstjänst där SOS Alarm efter en
bedömning skickar räddningstjänsten till patienten i väntan på ambulansen. Saving
More lives in Sweden (SAMS) är ett projekt där polis, räddningstjänst och
ambulans samtidigt larmas ut vid hjärtstopp.
Tisdag den 26 maj kl. 18.30 kommer ambulanssjukvården att informera
kommunfullmäktige om sin verksamhet. Sammanträdet är öppet för allmänheten
och sker på teatern i Laholm. Sammanträdet är även webbsänt. Via följande länk
går det att titta direkt eller i efterhand på fullmäktiges sammanträden:
http://www.laholm.se/politik-paverkan/kallelser-ochprotokoll/kommunfullmaktige/webb-tv/
forts
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forts
På mötet ställdes en fråga om det togs betalt för ambulanssjukvård? Elisabet tar med
sig frågan till Region Halland.
§ 18/15
Övrigt
Majvor Persson framförde en inbjudan från socialnämnden. KPR är välkomna till
socialnämnden den 16 juni på eftermiddagen. Då kommer information ges om fria
val av hjälpmedel. Separat kallelse kommer att skickas ut.
_____
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