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LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 10.30

Beslutande

Elisabet Babic´ (M), ordförande
Annita Asplid, PRO
Ingegärd Nordenberg, SPRF
Birgit Hansson, PRO Knäred
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Mona Persson, SPF Seniorerna
Elsie Kjellberg, SPF
Kerstin Meuller, SPRF Laholm

Övriga deltagande

Linda Svederberg, översiktsplanerare
Camilla Lovén, kvalitetsutvecklare
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef
Jonas Påhlsson, kommunsekreterare

Paragrafer

11-17

Sekreterare

______________________________
Jonas Påhlsson

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic´(M)

Justerande

______________________________
Elsie Kjellberg
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§ 11/17
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Elsie Kjellberg
§ 12/17
Utveckling av Laholms stadskärna, stadsplanering för funktionshindrade
Översiktsplanerare Linda Svederberg informerade om hur kommunen arbetar
med utveckling av Laholms stadskärna. Kommunen planerar för bland annat
husbilsparkering, parkeringshus och fler bostäder i Laholms stad. För att hålla
ihop alla planer för stadskärnan ska ett program för stadskärna tas fram som
sträcker sig fram till år 2025.
Kommunen har genomfört en enkätundersökning om hur kommuninvånarna vill
utveckla stadskärnan samt vid fyra tillfällen genomfört invånardialog. Det som
framkommit av dessa undersökningar är att det finns önskemål om det ska bli fler
butiker och uteserveringar samt mer torghandel men att stadskärnas småskalighet
ska bevaras. Trafiksituation upplevs idag som rörig och otrygg.
Synpunkter och förslag om utvecklingen av Laholms stadskärna kan lämnas till
Linda på linda.svederberg@laholm.se.
§ 13/17
Vad har hänt med LOV:en
Kvalitetsutvecklare Camilla Lovén redogjorde för LOV:ens utveckling i kommunen. Det finns ett företag som är aktivt. Det har anlitats av fyra brukare. Ytterligare ett företag har sedan dess ansökt om att bli ackrediterade men det har fått
avslag på sin ansökan då det inte uppfylldt kraven.
§ 14/17
Omsättning bland enhetschefer på särskilda boenden och hemtjänst
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef resurscentrum äldre informerade om
att det under våren har nyrekryterats sex enhetschefer. Totalt finns tretton enhetschefer. Behovet av rekrytering har i två fall berott på föräldraledighet och i två
fall att nuvarande chef gått i pension och i de två återstående fallen har cheferna
valt att gå vidare till en annan arbetsgivare. Alla lediga tjänster har tillsatts. Caroline betonar vikten av en god introduktion för nya chefer.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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§ 15/17
Läget inför sommaren gällande bemanning inom äldreomsorgen
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef resurscentrum äldre informerade om
i nuläget saknas femton personer inför sommaren. I fjol saknades vid samma tidpunkt ännu fler. Caroline är övertygad om att behovet kommer att lösa sig inför
sommaren. Redan nu har femtio personer genomgått introduktionsutbildning inför sommaren. Därutöver kommer äldreomsorgen att ta emot feriearbetare.
Vad gäller sjuksköterskebemanningen ser det värre ut för den senare delen av
sommaren. För att underlätta samordningen kommer samtliga sjuksköterskor från
och med vecka 25 att utgå från Fridhemsgården.
§ 16/17
MHFA - Första hjälpen vid psykisk ohälsa – hur kommer kommunen arbeta
vidare med detta?
Caroline Jonsson, biträdande avdelningschef resurscentrum äldre informerade om
den utbildning som genomförts i kommunen. Kommunen kommer nu att utbilda
tre egna instruktörer för att sedan anordna fler utbildningar i egen regi.
§ 17/17
Rapport från planering av Seniorråd (tidigare Seniordag)
Arbetsgruppen rapporterade att huvudtalaren är bokad. Det blir f.d. rikspolischef
Björn Eriksson. Förmiddagens talare har däremot varit svårare att boka. Så snart
detta är klart kommer inbjudan att gå ut. Lögnäs gård är bokad för dagen.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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