SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-02-17

LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.00

Beslutande

Elisabet Babic´ (M), ordförande
Åke Andersson, PRO
Kerstin Meuller, SPRF
Mona Persson, SPF Seniorerna
Gullan Wennström, SPRF
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Elsie Kjellberg, SPF Seniorerna
Solbritt Severinsson, SPF Seniorerna
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Caroline Jonsson, avdelningschef Resurscentrum/äldre
Susanne Andreasson, enhetschef
Ola Fischer, enhetschef hälso- och sjukvård
Eva Müller, enhetschef hälso- och sjukvård
Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Solbritt Severinsson

Paragrafer

1-10

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´

Justerande

______________________________
Solbritt Severinsson

Sid
1(4)

___________________________________________________________________________________
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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§ 1/16
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Solbritt Severinsson.
§ 2/16
Protokoll från föregående möte
Protokollet gicks igenom.
§ 3/16
Kommunens tankar kring demens och demensboende
Caroline Jonsson, avdelningschef Resurscentrum/äldre och Susanne Andreasson,
enhetschef, informerade om hur kommunen resonerar kring demens och demensboenden. Demensplatser finns på Randerslund, Fridhemsgården, Tangon och i Knäred.
Ambitionen är att det ska finnas särskilda demensplatser i kommunens alla delar.
I Knäred finns Ljuspunkten som är en dagverksamhet för dementa. I kommunen
finns även demensteam som består av sjuksköterska och undersköterska. Undersköterskorna jobbar viss tid på Ljuspunkten och utgår från myndighetskontoret. Därmed har de ett nära samarbete med biståndshandläggarna. Någon från demensteamet är ofta med på biståndshandläggarnas hembesök.
§ 4/16
Tillgång till och efterfrågan av särskilt boende och platser på äldreboendena
Caroline Jonsson, avdelningschef Resurscentrum/äldre och Susanne Andreasson,
enhetschef, informerade om tillgång till och efterfrågan av särskilt boende och platser på äldreboendena. Det är få personer som ansöker om plats till särskilt boende
som får avslag på sin ansökan. Ungefär 95 % av ansökningarna beviljas. Ambitionen är att de som ansöker om plats också ska få bo på den ort som de önskar.
§ 5/16
Uppföljning av två-rätters på särskilda boenden
Caroline Jonsson, avdelningschef Resurscentrum/äldre och Susanne Andreasson,
enhetschef, informerade om hur det har fungerat med att servera två alternativa rätter på de särskilda boendena. Verksamheten menar överlag att det har fungerat väl.
Det svåra har varit att välja rätt för de boende. Matsvinnet har ökat. De som har
specialkost får inte möjlighet att välja maträtt.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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§ 6/16
Resultatet om äldreomsorgen från Kommunens kvalitet i korthet
Caroline Jonsson, avdelningschef Resurscentrum/äldre informerade om resultat från
undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Mer om undersökningen
finns att läsa på Sveriges kommuners och Landstings webbplats:
http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kommunenskva
litetikorthet.672.html.
Laholms kommun rankas som nummer 3 på listan över kommuner med lägst kostnad för en plats på särskilt boende. Laholm är bäst vad gäller andelen brukare som
är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende.
§ 7/16
Förskrivning av hjälpmedel för urininkontinens
Ola Fischer och Eva Müller, enhetschefer hälso- och sjukvård, informerade om förskrivning av hjälpmedel av urininkontinens. En stor andel av de som bor på särskilda boende har behov av dessa hjälpmedel. Distriktssköterskor med speciell utbildning har rätt att skriva ut hjälpmedel för urininkontinens. Kompetensen är jämnt
fördelat geografiskt över kommunen. Utbildningen anordnas av Region Halland och
sträcker sig över sex heldagar.
På boendena genomförs kontinuerliga möten där vårdbehovet för de boende gås
igenom. Här lyfts också frågan om urinkontenens. Det jobbas mycket med att få boenden att i större utsträckning kunna uträtta behoven på toaletten och därmed
minska behoven av inkontinenshjälpmedel.
§ 8/16
Satus för införande av LOV i hemtjänst
Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare, informerade om statusen på införandet av lagen
om valfrihetssystem (LOV) i Laholms kommun. I Laholm ska LOV införas i hemtjänsten. Trygghetslarm och nattinsatser ingår inte i LOV i Laholm.
Förfrågningsunderlaget har nu annonserat. Två ansökningar har kommit in. Men
inget företag har lämnat in en komplett ansökan ännu.
Om en ansökan godkänns kommer introduktion och utbildning, bl.a. i dokumentationssystemet Treserva, att genomföras före det att avtal tecknas. Avtalen skrivs på
ett år. Biståndshandläggarna ska informera brukare om de olika leverantörerna som
finns tillgängliga.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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§ 9/16
Seniordag 2016
Det är viktigt att klargöra vad syftet med seniordagens ska vara. Ska syftet vara att
kommunen informerar om sin verksamhet eller ska en mer aktiv dialogform eftersträvas? I vilken form ska dagen genomföras?
Ingen seniordag kommer att anordnas 2016. Istället kommer året att användas till att
planera en bättre seniordag 2017. Dagen bör därefter återkomma vartannat år.
Pensionärsorganisationerna fick i uppgift att ta med sig ovanstående frågeställningar
till sina respektive organisationer. Punkten återkommer på nästa pensionärsråd.
§ 10/16
Övrigt
Anhörigcentrum anordnar föreläsning den 29 februari. Jonas Petersson, Fysioterapeut från Rehabenheten, Laholms kommun informerar om smärta och samband i
kropp och själ.
Om pensionärsorganisationerna väljer nya ledamöter till pensionärsrådet måste protokoll på dessa beslut lämnas in till Kommunstyrelsen, Laholms kommun. I protokollet ska framgå vem som valts med namn, personnummer, adress och om det
finns, e-postadress.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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