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Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.40

Beslutande

Elisabet Babic´ (M), ordförande
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
Elsie Kjellberg, SPF
Gunnar Lövgren, PRO
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Agneta Tuberus, biträdande avdelningschef resurscentrum
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef
Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Annica Pålsson, trafikplanerare
Barbro Jönsson, enhetschef
Peter Andreasson, kommunchef
Katarina Paulsson, enhetschef
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

Paragrafer

1-10

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´(M)

Justerande

______________________________
Runa Nilsson
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§ 1/17
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Runa Nilsson.
§ 2/17
Ungdomsforums arbetsformer
Ungdomssamordnare Sofia Larsson informerade om hur kommunen arbetar med inflytande för unga. Ungdomsforum startade 2002 efter beslut i kommunfullmäktige.
Ungdomsforum träffas ett par gånger per termin. Sedan 2009 har ungdomsforum årligen haft 50 000 kr att fördela till olika projekt som genomförs av ungdomar i
kommunen.
Barn- och ungdomskonferens hålls årligen med unga från hela kommunen samt politiker och tjänstemän. Konferenserna utgår från ett tema och inleds med föreläsning. Därefter får deltagarna grupparbeta på temat. Frågor och förslag från konferensen behandlas av kommunstyrelsen.
Ett aktivitetshus planeras stå klart på Campus Laholm. Aktivitetshus ska kunna användas även av andra än ungdomar.
Sofia lyfter några frågor som hon tror kan vara gemensamma för ungdomar och
äldre: bostäder, kollektivtrafik och trygghet. Det finns önskemål från ungdomsforum att träffa pensionärsrådet. Sofia tar med sig frågan om en träff mellan pensionärsrådet och ungdomsforum.
§ 3/17
Förebyggande arbete och friskvård för att minska sjukskrivningar för vårdoch omsorgspersonal
Agneta Tuberus, biträdande avdelningschef för resurscentrum LSS, informerade om
att sjukskrivningarna har ökat inom hela socialtjänsten. Därav kommer kommunen
satsa stort under året för att minska sjukskrivningarna. Viktigt är också att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Bland annat kommer en utbildning om psykisk
ohälsa för äldre att anordnas under våren. Pensionärsorganisationerna har bjudits in
till utbildningen.
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§ 4/17
Hygienregler som hinder för arbetskraft inom vård och omsorg – vad gör Laholms kommun för att överbrygga och underlätta för att få fler i arbete och
praktik
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef resurscentrum äldre och Agneta Tuberus informerade om det finns stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg. Ett
sätt att möta detta är att se över innehållet i tjänsterna; vem kan göra vad och vilken
utbildning krävs före respektive arbetsuppgift.
Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerade bland annat om sitt
uppdrag kring patientsäkerhet. Socialstyrelsen har föreskrivit om hygienregler inom
vården som bland annat innebär att ärmen ska sluta ovanför armbågen.
§ 5/17
Färdtjänst
Annica Pålsson, trafikplanerare, informerade om färdtjänst i Laholm. Det finns 780
färdtjänsttillstånd samt ca 250 tillstånd för arbetsresor. Antalet resor ligger på ca
2 500 per månad.
Det har förekommit problem med färdtjänsten. Bland annat brist på bilar vilket ger
förseningar. Även bemötandet har brustit ibland.
Under 2016 kom färdtjänsten i 75 % av fallen inom fem minuter från beställd tid.
Samma år utfördes 98 % av resorna inom 20 minuter från planerad tid.
Kommunen uppmanar resenärerna att anmäla alla avvikelser och synpunkter. Detta
har troligen bidragit till att klagomålen är fler från Laholm än från andra kommuner.
Egenavgiften för färdtjänst har nu sänkts till att vara samma som för vanlig kollektivtrafik.
Ett nytt biljettsystem är på gång inom Hallandstrafiken. Resekortet Reskassa kommer att ersättas med något annat system. Möjligheten att kunna köpa biljett direkt i
bussen kommer att finnas kvar.
§ 6/17
Persontrafik på Markarydsbanan
Annica Pålsson, trafikplanerare, informerade om att kommunen arbetar för att få till
persontrafik på Markarydsbanan. Halmstad central behöver anpassas till ökad trafik.
Ett mötesspår behöver också anläggas på sträckan mellan Halmstad och Markaryd. I
Veinge och Knäred behöver perronger anläggas. Trafikverket påbörjar nu arbetet
med en åtgärdsanalys som ska vara klar under året.
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§ 7/17
Hur kan anhörigcentrums verksamhet nå ut till fler?
Barbro Jönsson, enhetschef på preventionsavdelningen och Desirée Karlsson, hälsokonsulent, informerade om anhörigcentrums verksamhet. Anhörigcentrum startade 2012 och ingår i preventionsenheten. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen
erbjuda stöd för personer som vårdare eller underlättar för närstående.
Anhörigcentrum är en mötesplats för anhöriga som stöttar hjälper eller vårdar närstående. Strax över hälften av besökarna har närstående som är äldre eller närstående som lider av demens. Cirka tre fjärdedelar av besökarna är kvinnor.
Pensionärsrådets deltagare uppmanas att tipsa Barbro eller Desirée om sätt att nå ut
med anhörigcentrums verksamhet.
§ 8/17
Seniordag 2017
På mötet beslutades att temat för seniordagen ska vara ofrivillig ensamhet. Fokus
ska vara på insatser för att bryta den ofrivilliga ensamhetens såsom; boende, mötesplatser, anhörigcentrum, kommunens insatser, föreningars insatser, träffpunkter
m.m.
Seniordagen ska hållas den 4 oktober. Den ska inledas med en föreläsning och följas av grupparbete. En bred inbjudan till politiker och berörda tjänsteman ska gå ut.
En arbetsgrupp bestående av, Stina Lindberg, Mona Persson, Ingegärd Nordenberg,
Solbritt Severinsson, Elisabet Babic´ samt Barbro Jönsson tillsattes.
§ 9/17
Presentation av kommunchef
Peter Andreasson, kommunchef, presenterade sig för pensionärsrådet.
§ 10/17
Tillväxtprogram för Laholms kommun
Katarina Paulsson, enhetschef för kanslienheten, informerade om det tillväxtprogram som nu tas fram för antagande i fullmäktige i juni 2017. Programmet ska
bland annat innehålla framgångsfaktorer för tillväxt i kommunen. Under framtagandet av programmet har byalag, företagare, nyinflyttade träffats.
Programmet pekar ut tre målgrupper: inflyttare, besökare och investerare. Framgångsfaktorer är kommunikationer, boende, kultur- natur- och rekreationsvärden,
utbildning och kompetens samt näringsliv.
Synpunkter och förslag på Tillväxtprogrammet kan lämnas till Katarina på
katarina.paulsson@laholm.se eller 0430-154 26.
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