SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-16

LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.30

Beslutande

Elisabet Babic´ (M), ordförande
Birgit Hansson, 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
Gullan Wennström, SPRF
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare
Ulf Selin, Aktiv Senior
Jennie Andersson, avdelningschef
Eva Johansson, biståndshandläggare
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Kerstin Meuller

Paragrafer

19-28

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´

Justerande

______________________________
Kerstin Meuller
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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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§ 19/15
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Meuller.
§ 20/15
Rapport om Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
Ulf Selin, Aktiv Senior och Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare, redovisade
den inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus som nu gjorts i Laholms kommun. Inventeringen avser den yttre tillgängligheten fram till lägenhetsdörren. En översiktlig resultatredovisning bifogas protokollet. Av inventeringen
framkommer att 68 av 111 inventerade fastigheter uppfyller kravet för tillgänglighet. 1210 av 1969 inventerade lägenheter bedöms vara tillgängliga.
Ulf Selin framförde att många äldre bor i hus som inte uppfyller kraven för tillgänglighet. Vanliga brister är att det saknas plats för rollatorer i entréer och trapphallar.
Samtidigt är det få av fastigheterna som det är enkelt göra tillgängliga. Även tillgängliga fastigheter har ofta problem med att tvättstuga och förråd inte är tillgängliga.
Vanligt i Laholms kommun är att det finns få handikapparkeringsplatser i närheten
av husen. Däremot finns det ofta bra möjlighet att hämta och lämna personer i närheten av entrén.
Tillgängliga fastigheter presenteras på www.seniorBo.nu/laholm. Webbplatsen är
under färdigställande. Webbplatsen är förberedd för fortsatt uppdatering och kommer att administreras av samhällsbyggnadskontoret.
De lägenheter som endast kan fås efter biståndsprövning hos socialnämnden är inte
med i inventeringen.
Kommentarer om kartan lämnas till Ulf Selin per epost: ulf.selin@telia.com eller
per telefon: 040-04 90 60 senast den 10 oktober 2015.
Inventeringen kommer att presenteras på kommunens webbplats, genom en pressinformation, särskild presentation för berörda kommunanställda samt genom ett informationsblad.
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§ 21/15
Uppföljning av färdtjänsten
Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare, presenterade uppföljningen av det nya avtalet mellan utförare av färdtjänst och Hallandstrafiken. Nytt gemensamt regelsystem är på gång. Det diskuteras lika egenavgift och samma regler för resa under
dygnet för hela Halland, men några beslut om detta har inte fattats i Laholm.
§ 22/15
Bostadsplaner för äldre
Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare, presenterade privata byggherrars samt
kommunens bostadsbolags bostadsplaner i kommunen. Redovisningen bifogas protokollet.
Formen trygghetsbostäder finns inte längre, men det finns förslag om att det ska
återinföras och att det ska finnas ett statligt bidrag kopplat till boendeformen.
§ 23/15
Uppföljning av aktiviteter och personalbemanning under sommaren inom
äldreomsorgen
Jennie Andersson, avdelningschef äldreomsorg, redovisade aktiviteter och personalbemanning under sommaren inom äldreomsorgen.
Personalbemanningen har varit god under sommaren. Även rekrytering av sjuksköterskor har gått bra.
På äldreboendena har det under sommaren varit många aktiveter t.ex. utflykter,
boccia , bakning, kräftskiva, musikunderhållning m.m.
§ 24/15
Boende för äldre
Jennie Andersson, avdelningschef äldreomsorg, redovisade vilka olika boendeformerna som finns för äldre.
Särskilt boende är en boendeform för enskilda med stora behov. Behoven kan vara
fysiska men även psykiska. Det krävs biståndsbeslut för att få tillgång till särskilt
boende. Det finns tomma platser idag men endast i Knäred.
Servicelägenheter finns runt de särskilda boendena. Servicelägenheter är ett biståndsbedömt boende men med lägre krav än särskilt boende. Lingården kan användas både som särskilt boende och serviceboende. Lingården lämpar sig bättre som
servicelägenheter eller trygghetsboende än som särskilt boende.
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Trygghetsboende är en boendeform där det finns en samlingslokal samt värdinna.
Trygghetsboende tillhandahålls inte idag av socialnämnden. Boendeformen har
även försvunnit från lagstiftningen men kan var på väg tillbaka. Lägenheterna för
äldre i Hishult är de som kommer närmast trygghetsboende i Laholms kommun.
§ 25/15
Ledsagare i hemsjukvård, kommunens eller anhörigas ansvar?
Jennie Andersson, avdelningschef äldreomsorg, redogjorde för vem som ska följa
med en brukare till läkare. I första hand är det anhöriga som ska följa med. Finns
det inga anhöriga som kan så ställer kommunen upp. Väntjänsten kan ställa upp
som ledsagare men det kanske inte alltid är lämpligt då det är bättre om någon som
känner brukaren kan hjälpa till att svara på och ställa frågor.
§ 26/15
LOV i hemtjänst
Eva Johansson, biståndshandläggare, redogjorde för det beslut som socialnämnden
fattade den 27 augusti 2015 om inriktning för lov i hemtjänsten. För lov i hemtjänsten i Laholms kommun ska:
- service- och omsorgsinsatser inkl. delegerade hemsjukvårdinsatser, dag- och
kvällstid, alla dagar i veckan (ca 07-23) ingå.
- Matdistribution, d.v.s. tillagning och distribution av huvudmålet (lunch) dagligen
ska ingå.
- Det ska vara möjligt för utförare att verka i olika geografiska områden.
- Ersättning till utförarna ska utgå från beviljad tid med vidare utredning av praktisk
tillämpning av denna ersättningsmodell.
En utförare ska utföra alla tjänster som brukaren har rätt till. Trygghetslarm och
nattillsyn kvarstår i kommunens regi.
Hur byte av utförare ska göras och regler för detta ska nu arbetas fram. Anhöriganställda ska inte ingå i lov men vissa avsteg vid synnerliga skäl kan förekomma.
Brukare som bor i servicelägenheter har också rätt att välja utförare.
Socialnämndens tidsplan är att förfrågningsunderlag ska vara klart i november och
annonseras för anbudsinlämning i december 2015.
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§ 27/15
Kommunala pensionärsrådets och arbetsutskottets sammanträdesdagar 2016
Följande sammanträdesdagar beslutades för 2016:
KPR AU
KPR
20 januari
17 februari
20 april
18 maj
17 augusti
28 september
19 oktober
16 november
Samtliga sammanträden hålls i Svanen i stadshuset klockan 9.00.
§ 28/15
Övrigt
Preliminärt program för seniordagen den 1 oktober 2015 diskuterades. Lagagården
är bokad för ändamålet. Årets tema är friskvård och förbyggande träning. Programmet ser ut som följer:
 13.00 - 14.00 Minimässa med företag och föreningar som visar upp sina senioraktiviteter
 14.00 Fysioterapeut Nick Caswell håller föredrag om balansträning
 Fika
 Citykören underhåller och leder allsång
På mötet visades broschyren Bättre balans som finns på anhörigcentrum. Broschyren ska finnas tillgänglig under seniordagen.
På mötet förslogs det att pensionärsrådet kunde göra en studieresa för att se hur
andra pensionärsråd arbetar.
Det efterfrågades att till ett kommande pensionärsråd kunde det informeras om hur
det går till att resa med kollektivtrafiken. Hallandstrafiken borde bjudas in för att informera om detta.
_____
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