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Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 10.40

Beslutande

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

Övriga deltagande

Lisa Larsson, internservicechef
Gunilla Andersson, administratör
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

Paragrafer

26-32

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´(M)

Justerande

______________________________
Gullan Wennström

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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§ 26/16
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Gullan Wennström.
§ 27/16
Matdistribution
Lisa Larsson, chef för internserviceenheten, informerade om kommunens matdistributioner. Kommunen behöver förändra sitt sätt att sköta matdistributioner, bland
annat på grund av nya myndighetskrav.
Idag kan äldre efter att ha kontaktat kommunens biståndshandläggare få hemleverans av varm mat varje dag. Kommunen levererar dagligen 250 varma måltider.
Maten tillagas i fyra av kommunens kök. Maten distribueras av hemtjänstpersonal.
Det går att välja mellan hel och halv portion. Hittills i år har 61,5 % valt en halv
portion. Internservice beräkna näringsvärdet efter hel portion. När halv portion väljs
kan enheten inte leva upp till myndigheternas krav på att måltiden ska ha rätt näringsvärde. Näringsvärdet för alla måltider beräknas genom kostdataprogrammet
Mashie.
Internservice vill införa valbara matabonnemang där leverans av mat sker:
1. måndag – söndag
2. måndag – fredag
3. måndag, onsdag, fredag, söndag
4. tisdag, torsdag, lördag
I abonnemangen kommer endast hela portioner att erbjudas. Dessert och råkost blir
ett tilläggsval. Tillbehör som lingon, inlagd gurka, sylt m.m. kommer inte att ingå i
måltidsdistributionen.
Nya råd inför 2017 är att erbjuda A-kost (allmän kost) och E-kost (energi och proteinrik kost). E-kost ersätter den halva portionen men ska motsvara näringsvärdet för
en hel portion. Kostnaden blir samma för båda alternativen.
Socialnämnden kommer att beslut om förslagen ovan.
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§ 28/16
Sammanträdesdatum för 2017
Pensionärsrådet och arbetsutskottets sammanträdesdagar beslutades till följande
onsdagar i Svanen med star klockan 9:00.
AU
1 februari
19 april
30 augusti
1 november

KPR
15 februari
10 maj
20 September
22 November

§ 29/16
Utbildningsnivå och fortbildning för personal inom äldreomsorgen
Gunilla Andersson, elev- och utbildningssamordnare samt administratör på myndighetscentrum Äldre, informerade om utbildningsnivå och fortbildning för personal inom äldreomsorgen. Idag är 77% av personalen inom äldreomsorgen och LSS
utbildade undersköterskor. Resterande 23% är outbildad personal eller vårdbiträde.
Uppdragsutbildning genomförs av Medlearn. Idag genomgår 21 fastanställda utbildningen som startade hösten 2015. De förväntas bli klara våren 2017. Utbildningen är individanpassad och validerar personalens kunskap.
Därutöver genomförs kompetensutveckling genom internutbildningar om hot- och
våld, vårdhygien, läkemedel för äldre och ABC demens. Varje vår och höst hålls
dessa internutbildningar.
Sökanden till vuxenutbildning för vård och omsorg har inte minskat, däremot har
antalet ungdomar som söker gymnasieprogrammet minskat. Vård- och omsorgscollege har startat en marknadsföringsgrupp för att locka fler till yrket. Vård- och omsorgscollege arrangerar upplevelsedagar som riktar sig till åttondeklassarna där de
ska få prova på yrket.
§ 30/16
Innehållet i tjänsterna inom äldreomsorgen
För underskötersketjänsterna är, omvårdnad och delegerade uppgifter från sjuksköterska huvuduppgiften. Därutöver ingår det lite städning i tjänsten. Viss variation
mellan kommunens boende finns.
Halmstad har provat med uppdelade tjänster inom hemtjänsten. Tjänsterna delades
då upp mellan omsorg, städ, tvätt och inköp. Nackdelen då var att det blev för
många olika personer som mötte brukaren.
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§ 31/16
Seniordag 2017
Ungdomssamordnaren Sofia Larsson bjuds in till februarimötet för att berätta om
hur barn- och ungdomskonferensen brukar genomföras.
Seniordagen 2017 ska genomföras onsdagen den 4 oktober.
Tema för dagen behöver bestämmas. Upplägget bör vara en föredragshållare och
därefter gruppdiskussioner. Pensionärsrepresentanter får i uppdrag att skicka in förslag på tema och föredragshållare.
§ 32/16
Övrigt
SPF samorganisation vill gärna ha protokollet från KPR-mötena vilket de kommer
att få.
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