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Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 12.00

Beslutande

Mona Persson, SPF Seniorerna, ordförande
Karin Hellsten, SPF
Ingegärd Nordenberg, SPRF
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Annita Asplid, PRO
Birgitta Annerfors, SPF Seniorerna
Gullan Wennström, SPRF
Birgit Hansson, PRO
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Annica Pålsson, trafikplanerare
Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare
Marie Erge, bibliotekschef
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Birgit Hansson

Paragrafer

11-18

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Mona Persson

Justerande

______________________________
Birgit Hansson
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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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§ 11/16
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Birgit Hansson.
§ 12/16
Cykelplan för Laholms kommun
Trafikplanerare Annica Pålsson informerade om kommunens cykelplan som nyligen
antagits. Kommunens cykelplan knyter an till Region Hallands cykelplan. Fokus
ligger på att möjliggöra för cykeln som alternativ till bilen. Det ska bli enklare och
säkrare att cykla mellan orter. Sträckan Lilla Tjärby – Tjärby är med i Regionens
plan.
Planen innehåller förslag till framtida objekt: Hasslöv - Östra Karup, Sandvad Våxtorp, Laholm - Ysby samt Veinge - Daggarp. Kostanden för utbyggnad av cykelväg är cirka 4 miljoner kr per kilometer.
§ 13/16
Hastighetsplan för Laholms kommun
Trafikplanerare Annica Pålsson informerade om kommunens hastighetsplan. Ambitionen är att sänka hastigheterna för att minska antalet dödsfall och olyckor i trafiken. En hastighetsanalys har genomförts som i huvudsak föreslår att genomfartsleder ska ha hastighetsgräns på 40 km/h och hastighetsgräns på 30 km/h i bostadsområden. Önskvärt är om gator och vägar byggs för den hastighet som ska gälla där.
Hastighetsplan har antagits för Vallberga, Genevad och Skottorp. Därefter har
miljö- och byggnadsnämnden beslutat att hastighetsanalysens förslag ska genomföras i Veinge. Lilla Tjärby, Ränneslöv, Hasslöv, Ysby och Skogaby under 2016, i
Våxtorp, Hishult och Knäred under 2017, i Mellbystrand och Skummeslöv under
2018 samt i Laholm under 2019.
§ 14/16
Projekt om värdegrund inom äldreomsorgen
Kvalitetsutvecklare Camilla Lovén informerade om socialnämndens projekt om
värdegrund inom äldreomsorgen. Kommunens arbete ingår i den nationell värdegrund för äldreomsorgen. Verksamheten har utsett och utbildat 28 värdegrundsledare som träffas fyra till fem gånger per år. Även biståndshandläggare ingår nu i arbetet.
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Värdegrundsledarena har intervjuat ca 50 brukare om trygghet. Utifrån intervjuerna
har följande slutsatser dragits vad som har betydelse för brukarnas upplevelse av
trygghet:
 Hjälpen finns nära
 Kontaktmannen
 Personalen ska ha tid att sitta ner och prata med och lyssna på de äldre oftare
 Personalen ska våga fråga brukarna vad de känner, tycker och vill
 Personalens bemötande
 Personalen visar respekt för de äldres olika personligheter och egenskaper
 Humor
Nu pågår ett projekt om våld mot äldre som ska ge ökad trygghet och ökad kunskap.
Samtliga tillsvidareanställd och månadsanställd personal ska genomgå en utbildning
om
våld
mot
äldre
via
webben.
Utbildningen
nås
på
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/valdmotaldre.
§ 15/16
Information om införande av LOV
Kvalitetsutvecklare Camilla Lovén informerade om införandet av LOV i hemtjänsten. Upphandling har avslutats. Två företag har blivit godkända: Aktsam Vård och
Omsorg AB samt Jelia Care AB. Båda företagen vill starta upp i juni månad. Företagen kommer få introduktion den 20 maj i kommunens dokumentationssystem
Treserva m.m.
§ 16/16
Sommarbemanning inom äldreomsorgen
Kvalitetsutvecklare Camilla Lovén informerade om kommunens bemanning över
sommaren 2016 inom äldreomsorgen. I nuläget saknas det ca 15 semestervikarier
för undersköterskor i basverksamheten. Är det möjligt så kommer verksamheten att
anställa med högre tjänstgöringsgrad än det faktiska behovet. Rekryteringsarbetet
har pågått sedan januari och fortgår. Det är hård konkurrens om arbetstagarna.
§ 17/16
Biblioteksverksamhet för äldre
Bibliotekschef Marie Erge informerade om bibliotekets verksamhet riktad mot
äldre. Biblioteket har öppet för alla och det är gratis att låna böcker. På biblioteket
kan böcker, tidskrifter, ljudböcker, talböcker, språkkurser med mera lånas. Filmer
finns att hyra, både för barn och vuxna. Dagstidningar, uppslagsverk, datorer med
internetuppkoppling finns att tillgå på biblioteken. Bibliotekets personal svarar
gärna på frågor och hjälper till med informationssökning och annat. Mer information om biblioteken finns på http://www.laholm.se/uppleva_gora/bibliotek/.
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För äldre finns storstilsböcker, talböcker, egen nedladdning, boken kommer samt
bokservice på äldreboendena.
Biblioteket anordnar flera arrangemang per år bland annat, författarbesök, boktips,
föreläsningar, ny på nätet, Hela Halland läser, Kura skymning, Arkivens dag, information via e-post.
§ 18/16
Övrigt
Kvalitetsutvecklare Camilla Lovén informerade om ett projekt med vårdhund. Projektet är igång på Lingården och Tangon. Vårdhundsekipaget besöker enheterna 2
timmar per vecka under ca tio veckor. Projektet har gett mycket goda resultat redan
efter första besöket.
Majvor Persson informerade om socialnämndens beslut om värdighetsgaranti gällande tillsyn för brukare inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantin lyder: Vi garanterar dig möjligheten att välja hur du vill att din tillsyn utförs i din bostad. med välfärdsteknik där tillsynen sker på distans och/eller tillsyn i form av besök av personal.
Caroline Strid är projektledare för införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Hon kommer gärna ut till pensionärsföreningarna och berättar om sitt arbete.
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