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Beslutande Elisabet Babic´ (M), ordförande §§ 18-19 

 Mona Persson, SPF Seniorerna Veinge-Tjärby, ordförande §§ 20-22 

 Stina Lindberg, PRO Laholm 

 Runa Nilsson, SPF Seniorerna Sydhalland 

 Solbritt Severinsson, SPF Seniorerna Hishult 
 Karin Hellsten, SPF Seniorerna Laholm 

 Kerstin Cronqvist SPF Seniorerna Ränneslöv/Ysby 

 Kerstin Meuller, SPRF Laholm 

 Gullan Wennström, SPRF Laholm 

 Majvor Persson (C), socialnämnden 

  

Övriga deltagande Sofia Frindberg, brandingenjör 

 Thomas Jönsson (M), ordförande Laholmshem AB 

 Stefan Lundström, VD Laholmshem AB 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Paragrafer  18-22 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

Ordförande §§ 18-19 ______________________________ 

 Elisabet Babic´(M) 

 
 

Ordförande §§ 20-22 ______________________________ 

 Mona Persson 

 
 

Justerande ______________________________ 

 Majvor Persson 
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§ 18/17 

Val av justerare 

Till att justera protokollet utsågs Majvor Persson. 

 

§ 19/17 

Brandsäkerhet på kommunens äldreboende 

Sofia Frindberg, brandingenjör och Thomas Jönsson (M), ordförande för La-

holmshem AB, berättade om den tillsyn som räddningstjänsten gjort vid kommu-

nens äldreboenden.  

 

Tillsyn på kommunens äldreboenden gjordes under 2016 tillsammans med fas-

tighetsägaren Kommunfastigheter i Laholms AB. Vid tillsynen framkom att per-

sonal och fastighetsägare har bra kontinuerlig kontroll av brandskyddet. Persona-

len har goda kunskaper om brandskydd. Den största bristen som framkom var att 

det i några fall tar för lång tid för personalen att lokalisera var det brinner vid 

larm. Detta kan åtgärdas genom att personalen får larmen i mobila enheter. 

 

Thomas Jönsson sammanfattar resultatet av tillsynen med att det inte är brandfar-

ligt att vistas eller bo på kommunens äldreboenden. Nu pågår arbete med att byta 

ut brandlarm och trygghetslarm samtidigt på äldreboendena. Vid ombyggnation 

och renoveringar försöker bolaget alltid att förbereda för framtida krav. I de fas-

tigheter där sprinklersystem ska installeras kommer även värme och ventilation 

att ses över. 

 

§ 20/17 

Utveckling kring Granhem i Hishult 

Stefan Lundström, VD för Laholmshem AB, berättade om bolagets planer kring 

Granhem i Hishult. En process för att ändra detaljplanen pågår. Reglerna för 

trygghetsboende kräver bostäder samt en verksamhetslokal i samma huskropp. 

För att ett trygghetsboende ska kunna bli ekonomiskt försvarbart behöver det 

vara ca 18 lägenheter i huset. Stefan presenterade ett förslag på byggnad som 

skulle kunna uppföras på Granhemstomten. Förslaget har inte antagits ännu av 

Laholmshems AB.  

 

§ 21/17 

Seniorråd 2017 

Arbetsgruppen informerar om det planerade seniorrådet på Lögnäs gård den 5 

oktober. Programmet är klart och utskickat till pensionärsorganisationerna. 

 

§ 22/17 

Presentation av socialchef 

Christel Sundberg ny socialchef i kommunen presenterade sig för pensionärsrå-

det. Christel började sin anställning i Laholms kommun i mitten av maj i år.  


