SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.00

Beslutande

Elisabet Babic´(M), ordförande
Birgit Hansson, PRO
Stina Lindberg, PRO
Kerstin Meuller, SPRF
Gullan Wennström, SPRF
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Mona Persson, SPF Seniorerna
Karin Hellsten, SPF Seniorerna
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Caroline Strid, projektledare e-hälsa
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef, resurscentrum/äldre
Reino Jacobsson, enhetschef, kommunikationsenheten
Eva Johansson, biståndshandläggare
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

utses att justera

Stina Lindberg

Paragrafer

19-25

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´(M)

Justerande

______________________________
Stina Lindberg

Sid
1(3)

___________________________________________________________________________________
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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§ 19/16
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Stina Lindberg.
§ 20/16
Tillsyn på distans
Caroline Strid, projektledare e-hälsa, informerade om fjärrtillsyn. Verksamheten har
tagit fram en folder om fjärrtillsyn som delades ut på sammanträdet. Syftet med
fjärrtillsyn är att den som är i behov av tillsyn ska kunna vara mer självständig.
Fjärrtillsyn innebär att en kamera placeras i hemmet. Den filmar på ett förutbestämt
klockslag och då kan personal titta genom kameran som längst i trettio sekunder.
Inget material från kameran spelas in och sparas. En logg upprättas som gör det
möjligt att i efterhand kontrollera att tillsyn på distans har skett och vilka åtgärder
som vidtagits efter tillsynen. Informationen från kameran skickas krypterad över
mobilnätet till en larmcentral. På de platser där mobiltäckningen är dålig sätter
kommunen upp en yttre antenn.
Den som är i behov av tillsyn ansöker om detta hos socialnämnden. Personen som
ansöker om tillsyn kommer sedan överens med utföraren om hur tillsynens ska utföras, på distans eller genom besök i hemmet.
Vid frågor om fjärrtillsyn går det bra att kontakta Caroline Strid på 0430-150 00 eller caroline.strid@laholm.se.
§ 21/16
Återkoppling från äldreomsorgen under sommaren
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef, resurscentrum/äldre, berättade att trots
att verksamheten arbetet mer för att lösa bemanningen än tidigare somrar har det har
varit svårt att få till bemanningen under sommaren. Framförallt har det varit svårt
med bemanningen i hemtjänstområde centrum. Alla har fått sin hjälp men i några
fall har insatser senarelagts.
Redan nu arbetar verksamheten med bemanningen inför sommaren 2017. Samarbete har inletts med arbetsförmedlingen och utbildare av omsorgspersonal. I Halland finns det ca 140 platser på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram men
bara 60 elever har sökt platserna. En stor utmaning framöver är att göra utbildningen och yrket mer attraktivt.
Kostverksamheten funderar på att förändra rutinerna för matdistribution och möjligen införa abonnemang för matleveranser. Caroline Jonsson vill gärna ha med någon
från pensionärsrådet i en arbetsgrupp som tittar på frågan. Mona Persson och Kerstin Meuller utsågs att ingå i gruppen.
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§ 22/16
Planer för att hylla föreningslivet
Reino Jacobsson, enhetschef, kommunikationsenheten, informerade om att kommunen vill uppmärksamma och uppmuntra de eldsjälar och många frivilliga som arbetar i föreningslivet. Hur detta ska ske kommer att diskuteras i kommunstyrelsen,
kultur- och utvecklingsnämnden och föreningsrådet.
På mötet diskuterades hur pensionärsföreningar kan bli delaktiga i utformningen.
§ 23/16
Uppföljning av LOV
Eva Johansson, biståndshandläggare, informerade om vad som hänt efter införandet
av LOV i kommunen. Under våren kom fyra ansökningar om att få bedriva service
och omsorg och hälso- och sjukvård inom loven in till kommunen. Två ansökningar, Aktsam vård och omsorg och Jelia Care, var kompletta och godkändes som utförare. De övriga två bolagen kompletterade inte sina ansökningar och godkändes därför inte som utförare.
Från juni månad var Aktsam vård och omsorg och Jelia Care valbara för brukarna i
centralorten, Skottorp, Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Jelia Care sa upp avtalet efter att endast en brukare valt bolaget som utförare. Idag finns därför bara
Aktsam vård och omsorg att välja som alternativ till kommunen. Idag är det en brukare som valt Aktsam vård och omsorg som utförare.
§ 24/16
Seniordag 2017
Ledamöterna i pensionärsrådet behöver tillsammans med sina respektive organisationer fundera på tema och upplägg för seniordagen.
 Vad är syftet med seniordagen?
 Var och när ska seniordagen genomföras?
 Vad ska seniordagen innehålla: föreläsare, underhållning, gruppdiskussioner?
 Tema för seniordagen?
§ 25/16
Övrigt
En fråga om hur kommunen tänker kring aktiviteter och fritidsanläggningar anpassade för seniorer skickades vidare till arbetsutskottet.
Pensionärsrådet i november flyttas till den 9 november.
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