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LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Campus, Laholm, kl. 09.00 – 12.00

Beslutande

Elisabet Babic, ordförande
Gunnar Lövgren, PRO Knäred
Stina Lindberg, PRO Laholm
Kerstin Meuller, SKPF

Ann-Christine Gustavsson, SPF
Solbritt Severinsson, SPF
Karin Hellsten, SPF
Elsie Kjellberg, SPF Seniorerna

Monica Nilsson, SKPF
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Kristina Isaksson, avdelningschef/socialtjänsten
Annette Candell, boendestödjare
Helena Jardelid, boendestödjare
Kristoffer Dehlin, ekonomichef
Erland Björkman, Tf. kommunchef
Andreas Meimermondt, verksamhetschef
Irina Boutenko, kansliassistent

Utses att justera

Karin Hellsten

Paragrafer

17 - 24

Sekreterare

_________________________________

Irina Boutenko

Ordförande

______________________________
Elisabet Babic

Justerande

______________________________
Karin Hellsten
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§ 17/18
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Karin Hellsten.
§ 18/18
Ersättare för 1:e vice ordförande och representant i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott
Karin Hellsten ersätter Mona Persson som 1:e vice ordförande och representant i
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott för tiden fram till SPF:s förenings
årsstämma 2019.
§ 19/18
Information från socialtjänsten:
Psykisk ohälsa hos äldre – depression.
Annette Candell och Helena Jardelid, boendestödjare håller kurser i första hjälpen psykisk hälsa MHFA de är utbildade av Karolinska institutet. Hittills har de
haft 9 kurser med vardera 20 deltagare i varje, först och främst är det personal
inom socialtjänsten som ska utbildas men förfrågningar från vårdcentraler och
andra inrättningar har kommit in och Marie Strömberg håller på att kolla upp om
hur detta ska bli möjligt. Både jag och Helena arbetar som boendestödjare i Vallberga med psykisk sjuka samt missbruk.
Kameraövervakning på äldreboende.
Kristina Isaksson, avdelningschef informerar att fjärrtillsyn på särskilt boenden
finns inte idag men det kommer att komma.
Trygghetskameror och gps‐larm har förbättrat och effektiviserat äldreomsorgen.
Men inte sällan saknas rutiner för att hantera de äldres samtycke. Det visar en
studie som Socialstyrelsen gjort i 12 kommuner.
Socialtjänsten använder allt mer teknik för att öka tryggheten och självständigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Två viktiga metoder är
gps‐larm och trygghetskameror. Larmet gör att den äldre kan gå ut själv, men
larma eller bli positionerad om hen går vilse. Kamerorna används av hemtjänsten
för att göra tillsyn på natten, istället för fysiska besök. Nu har Socialstyrelsen undersökt vad tekniken innebär för enskilda, anhöriga, personal och för kommunerna. Undersökningen visade att de äldres nattsömn blev bättre, eftersom de fick
sova ostört. Ett oväntat resultat var dock att många upplevde en stärkt integritet,
eftersom det inte längre kom personal mitt i natten.
Personalens arbete blev också effektivare, eftersom man slapp göra nattlig rutintillsyn och kunde ägna sig mer åt dem som verkligen behövde ett personligt besök. Nyttan med gps‐larm var inte lika uppenbar och larmen kräver en mer komplex organisering av arbetet än kamerorna. Vem ser till att den enskilde har med
sig larmet och har laddat det? Vem positionerar? Vem rycker ut vid ett larm? En
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slutsats var att kommunerna i många fall inte har anpassat sina arbetssätt för den
här tekniken. Mest var positiva till gps‐larm var de anhöriga. De upplevde en
ökad trygghet i vissheten att deras make, maka eller förälder kan hittas om hen irrar bort sig. Kommuner som deltog i Socialstyrelsens studie var Örebro, Järfälla,
Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Kramfors, Falun, Linköping, Malmö, Karlstad,
Göteborg och Halmstad.
Hur används statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Kristina Isaksson, avdelningschef informerar att bidrag används för olika aktiviteter inom äldreomsorg, vistelse på särskilt boende, nattbemanning, sjukskötersketjänster, fysioterapeut mm.
Slopade statsbidrag för ökat bemanning inom äldreomsorgen är 5,7 miljoner för
Laholms räkning som upphör från 1/1 2019. Verksamheterna arbetar just nu för
att ta bort delar som belastar dessa pengar.
Senaste nytt från socialtjänsten.
Stående punkt i kallelse, socialtjänsten äger punkten och bestämmer vad ska informeras om.
§ 20/18
Information om kommunens budget.
Kristoffer Dehlin, ekonomichef informerar om arbete med kommunensbudget
och budget för 2019.
Kommunallagen, 11 kap. Ekonomisk förvaltning
Budgetens innehåll
• Intäkterna skall överstiga kostnaderna med visa undantag.
• Finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning.
• Plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. (3årsplan för ekonomin)
• Åtgärdsplan för återställandet av negativa resultatet
Budgetprocessen
• Förslaget upprättas av kommunstyrelsen
• Förslag till skattesats före oktober månads utgång
• Fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
Mer information finns i bifogat dokument och på www.laholm.se
https://www.laholm.se/om-kommunen/ekonomi/budget/
§ 21/18
Presentation av arbete med gemensamma målområde i kommunen.
Erland Björkman, Tf. kommunchef informerar:
Hållbar tillväxt
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I Laholm ska kulturen och fritiden vara en drivkraft för tillväxt, demokrati och
samhällsutveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara
delaktiga och ta ansvar för kommunens utveckling.
Laholm ska ha en samhällsbyggnad som bygger på hållbar tillväxt, för en
levande landsbygd, en stadskärna för boende, handel och mötesplatser samt en
utveckling av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva och differentierade
boendeformer och inbjudande offentliga miljöer.
Laholm ska vara en välkomnande kommun som aktivt arbetar med integration.
Vi ska arbeta för att minska invånarnas, näringslivets och den kommunala
verksamhetens miljöpåverkan för ett hållbart samhälle.
Inriktningsmål:
I Laholms kommun ska vi erbjuda förskola och skolor med hög kvalitet som ger
goda kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling.
I Laholm ska det finnas attraktiva gymnasie- och vuxenutbildningar som leder till
jobb eller fortsatt utbildning.
Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande
företag. Vi ska stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt
besöksnäringen.
Entreprenörskap, kunskap och företagande ska främjas i samverkan mellan
kommunen och näringslivet.
Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2019 är att vi vill se positiva
effekter inom hälsa, säkerhet och trygghet utifrån individens egen förmåga att
skapa sig ett tryggt och självständigt liv.
Inriktningsmål:
Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger invånarna
goda förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet.
Vi ska främja och stärka den enskildes möjligheter och förmåga att leva ett
självständigt liv genom medskapande och valmöjlighet samt med en utveckling
av välfärdsteknologi.
Inriktningsmål:
1. Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp
i och leva i. Vi ska ge förutsättningar för en sund livsstil, en varierande och
stimulerande fritid samt ett rikt föreningsliv.
2.Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet med tidiga insatser
och stöd till föräldrar utifrån individuella behov. Barnens bästa ska genomsyra all
planering.
Mer information finns i bifogat dokument.

Ordförandes signatur: _____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum
2018-05-16

§ 22/18
Ansvar för målområde en trygg välfärd för alla.
Andreas Meimermondt, verksamhetschef kultur- och utvecklingskontoret informerar om påbörjat arbete med kommunens mål Trygg Välfärd.
Inriktningsmål
Trygghet – säkerhet, trygghet (faktiskt, upplevd), brottslighet, skydd mot
olyckor.
Omvårdnad – sjukvård, kommunalservice, regionalservice, sociala nätverk.
Folkhälsa – miljö och samhälle, civilsamhälle, fysiskhälsa, psykiskhälsa, självbild, mat, rörelse.
Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen:
Första stegen
- Bemanning och resurser
- Avgränsningar
- Samla mål och målsättningar
Utmaningar
- Avgränsningar
- Internt/Externt
- Upplevelse = Kommunikation
§ 23/18
Utbildning för pensionärer i Data- Ipad- och telefonkunskap samordnat av
gymnasieelever
Ingela Månsson, avdelningschef, kultur- och utvecklingskontoret har undersökt
om det finns några ungdomar idag som driver något UF inom det som man frågade efter men i år har vi inget sådant UF‐företag.
Om pensionärsrådet vill bjuda in ungdomar till att eventuellt undervisa eller
hjälpa äldre, kan de inkomma med en skrivning där kanske vi kan använda feriearbetsmedel för ett sådant uppdrag, kontakta Jenny Kolnig på AME.
§ 24/18
Sammanträdesdagar år 2019
Torsdagar 9.00 (Falken) Onsdagar 9.00 (Svanen)
Arbetsutskott
Pensionärsråd
31 januari
27 februari
11 april
8 maj
29 augusti
18 september
7 november
27 november
Kommunala pensionärsrådet antar förslaget till sammanträdesdagar 2019.
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