SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-11-11

LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.30

Beslutande

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

Övriga deltagande

Caroline Nordstrand, polismyndigheten i Laholm
Eva Johansson, biståndshandläggare
Ingegerd Andrén, hälsokonsulent
Kristina Rosendahl, kommunstrateg
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Mona Persson
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29-36
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Jonas Påhlsson
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§ 29/15
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utses Mona Persson.
§ 30/15
Information om brott och bedrägerier mot äldre
Caroline Nordstrand polis och utredare vid polismyndigheten i Laholm informerade
om bedrägerier, fickstölder och väskryckningar. Många upplever stor oro för att bli
utsatta för brott. Men risken för att bli utsatt för brott är väldigt liten i Laholm.
Caroline Nordstrand gav ett par handfasta tips för att minska risken för brott:
 Släpp aldrig in någon okänd i hemmet.
 Förvara aldrig plånbok eller handväska synligt eller direkt innanför dörren.
 Lämna aldrig ut koder, kortnummer eller kontonummer.
 Använd telefonens nummerpresentatör.
 Ha alltid ytterdörren låst.
 Håll handen för när koden till bankomaten slås in.
 Se till att ingen står för nära när koden slås in.
 Ha inte för mycket kontanter i plånbok eller handväska.
 Lämna aldrig handväska obevakad.
 Om bankkort blivit stulit. Ring banken och spärra korten. Ring därefter polisen.
Om brottet är pågående eller precis begånget: ring 112.
 Om brott begåtts skriv upp uppgifter om förövarna direkt, tex registreringsnummer och klädsel.
Caroline redovisade att sedan december 2014 har följande brott mot äldre i Laholm
anmälts: två bedrägerier, inga väskryckningar, fem fickstölder och tio stöld i bostad.
Om det finns frågor går det bra att kontakta Caroline på telefon 010-566 07 47 eller
e-post caroline.nordstrand@polisen.se.
§ 31/15
Förskrivning av hjälpmedel för urininkontinens
Punkten utgår och får återkomma på nästa pensionärsråd.
§ 32/15
Satus för införande av valfrihet i hemtjänsten enlig Lag om valfrihetssystem
(LOV)
Eva Johansson, biståndshandläggare informerade att förfrågningsunderlaget blivit
en månad försenat men att detta inte ska påverka tiden för införandet av loven. Förfrågningsunderlaget ska godkännas av socialnämnden i december.
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§ 33/15
Information från preventionsenheten, äldrelots samt hälsofrämjande och förebyggande hembesök
Ingegerd Andrén, hälsokonsulent informerade om äldrelotsens arbete. Varje vardag
mellan 9 och 12 kan vem som helst ringa och få prata med äldrelotsen. Ingen växel
möter den som ringer och det behövs inte heller knappas in några val för att komma
fram. Äldrelotsen svarar på alla frågor som berör äldre. Om svar inte kan ges direkt
så tar äldrelotsen reda på svaret och ringer tillbaks till den som frågat. Detta för att
den som ringt ska slippa att bli vidarekopplad.
Hos äldrelotsen bokas fixartjänst. Fixartjänst hjälper till med att byta glödlampor, ta
fram utemöbler och liknande småsysslor. Syftet med fixartjänsten är att minska antalet fallolyckor.
Äldrelotsen erbjuder hälsofrämjande hembesök till alla över 65. Hälsofrämjande
samtal erbjuds även på äldrelotsen enskilt och i grupp. Under samtalen används broschyren Goda vanor för att förebygga fallskador som finns på länken nedan:
http://www.regionhalland.se/sidhuvud/bestall-ladda-ner/vard-ochhalsa1/informationsfoldrar/vard-och-socialtjanst/aldre/goda-vanor-att-forebyggafallskador/
På nedanstående länk finns de aktiviteter som äldrelotsen erbjuder:
http://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/aktiviteter-for-65-/
På nedanstående länk finns Anna och Lars hälsa som är en samverkansmodell som
beskriver det länsövergripande förebyggande arbetet i Halland:
http://www.regionhalland.se/annasochlarshalsa
§ 34/15
Funktionshinderspolitik
Kristina Rosendahl, kommunstrateg informerade om uppföljningen av det politiska
programmet för personer med funktionsnedsättning 2011-2014. I programmet fanns
55 åtgärder varav 29 är helt genomförda, 19 är delvis genomförda och 6 är inte genomförda.
Myndigheten för delaktigheten har gjort en kommunuppföljning med hjälp av en
enkät. Enkätfrågorna användes när nämndernas presidier tillsammans med handikapprådet arbetade med förslag till nytt program. Resultatet håller på att sammanställas.
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§ 35/15
Utvärdering av Seniordagen den 1 oktober 2015
Följande synpunkter lyftes fram angående Seniordagen 2015:
 Det blev kort om tid för planering av Seniordagen.
 Det behövs någon som fungerar som moderator/konferencier under dagen från
kommunen. Tekniker behövs så att ljudanläggning m.m. fungerar.
 Mycket jobb med fika, dukning och att plocka undan efteråt.
 Citykören var väldigt bra.
§ 36/15
Övrigt
Det pågår ett arbete med att se över kommunens olika invånardialoger. Hur och om
detta kommer att påverka det kommunala pensionärsrådet kommer att diskuteras på
kommande pensionärsråd.
Patientnämnden kommer gärna till pensionärsorganisationer för att informera om
sin verksamhet.
_____
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