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Plats och tid Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.30 

 

 

 

Beslutande Elisabet Babic, ordförande 

 Stina Lindberg, PRO Laholm 

 Kerstin Meuller, SKPF 

 Ann-Christine Gustavsson, SPF Seniorerna 

 Mona Persson, SPF 

 Solbritt Severinsson, SPF Seniorerna 
 Karin Hellsten, SPF 

 Elsie Kjellberg, SPF Seniorerna 
 Gunnar Lövgren, PRO Knäled 

 Ingegärd Nordenberg, SKPF 

 Angela Magnusson (M) 

  

 

 

Övriga deltagande Annica Pålsson, trafikplanerare 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Jenny Kolnig, enhetschef 

 Pia Eriksson, mottagningssamordnare 

 Roger Larsson, verksamhetsledare för aktivitetshus 

 Conny Ottosson, driftchef 

 

 

Paragrafer  1-6 

 

 

 
Sekreterare _________________________________ 
 Irina Boutenko 

 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Elisabet Babic 

 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Mona Persson  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

  

 

 

§ 1/18 

Val av justeringsman 

Till att justera protokollet utsågs Mona Persson, SPF. 

 

§ 2/18 

Information om färdtjänsten – taxi 

Annica Pålsson, trafikplanerare presenterar statistik för färdtjänst 2017 (se bilaga 

1) och informerar om en ny upphandling för fjärdtjänst - taxi som genomförs av 

Hallandstrafiken AB. 

  

Företaget som Hallandstrafiken AB har haft avtal med har inte uppfyllt alla krav 

på utförande av entreprenörsarbete och har fått mycket kritik. 

  

I den nya upphandlingen delade man trafiken i mindre paket och det kommer att 

finnas minst 3 företag på respektive område som kommer att utföra arbete med 

trafikstart den 1 juni 2018.  

 

Laholms kommun har två trafikpaket. Ett av trafikavtalen är klar, Österblads 

Taxi AB, som kommer att köra färdtjänst, skolskjuts och sjukresor och har lokal 

på Nyby industriområde.  

 

Den andra entreprenören är inte klar än eftersom upphandlingen är överklagad. 

Hallandstrafiken har fått rätt i Förvaltningsrätten. Domen har överklagats till 

Kammarrätten.  

 

§ 3/18 

Information om vårdplanering och hemsjukvård 

Christel Sundberg, socialchef informerar att vårdplanering fungerar bra. Nästan 

alla patienter tas hem i tid. Få ersättningar betalas till Region Halland. 

Ersättningen för extra vistelse på sjukhuset varierar mellan kommunerna. Högsta 

ersättning betalar Hylte och Falkenberg kommun, 30 000 kr, lägsta i Halmstads 

kommun, 10 000 kr, i Laholms kommun ligger ersättningen på 17 000 kr.  

 

Socialtjänsten utarbetar en ny arbetsmodell ”hemgångsklar” och nu ligger den på 

förslag. Enligt modellen ska slutenvården ansvara för att nedanstående kriterier 

för hemgångsklar är uppfyllda i samråd med patient och mottagande parter. 

 

• inskrivningsmeddelande är skickat från slutenvården till närsjukvården 

och kommunen 

• behandlande läkare har bedömt och angett datum för när patienten är 

utskrivningsklar 

• hjälpmedel för att klara toalettbesök och förflyttning inomhus ska vara 

tillgängliga för patienten, liksom aktuell läkemedelslista samt eventuell 
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medicinteknisk utrustning 

• ordinerade läkemedel, specifikt hälso- och sjukvårdsmaterial och särskilt 

nutritionsbehov som sondnäring och näringsdrycker ska vara säkrat för tre 

dygn efter utskrivning (anpassning av antal dygn i anslutning till helg) 

• nödvändig information och kompetens för patientens bedömda behov av 

fortsatt hälso- och sjukvård och socialtjänstinsatser ska vara överförd till de 

enheter som mottagit ett inskrivningsmeddelande. 

 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015 kommer att ses över och 

det kommer ett nytt avtal år 2019.   

 

§ 4/18 

Information om Integrationsprojekt – språkvänner 

Jenny Kolnig, enhetschef och Pia Eriksson, mottagningssamordnare, informerar 

om projektet Språkvänner som startades år 2015 inom integrationsarbete för att 

underlätta för nyanlända att förstå hur svenska samhället fungerar och som stöd i 

att lära sig prata svenska. Projektet pågår i 3 år och är uppskattat båda av 

nyanlända och alla som ställer upp som språkvänner. Från 2018 övergår projektet 

till permanent arbetsuppgift och implementeras inom integrationens struktur med 

nya umaningar vad gäller kompetens och extra personal.  

Två språkcafé startades, ett på SFI (Campus Laholm) och ett på Lindgården och 

ett är på gång i Hishult. Mer information bifogas i bilaga 2. 

https://www.laholm.se/naringsliv/naringslivsservice/motesplats-laholm/ 

 

§ 5/18 

Information om lokaler för pensionärer – Campus Laholm, aktivitetshus 

Roger Larsson, verksamhetsledare för aktivitetshus tar med sig synpunkter och 

tankar gällande tillgängligheten (för alla) på aktivitetshuset för framtida 

verksamheter. Alla är välkomna till aktivitetshuset oavsett tid. Ni når Roger på e-

postadress roger.larsson@laholm.se eller på telefon 0702-669420 om ni har flera 

funderingar. Lokaler kan bokas även under lördagar och söndagar för 

föreningsträffar mm.  Under våren planeras studiebesök på aktivitetshuset. 

https://www.laholm.se/uppleva_gora/ungdomsverksamhet/aktivitetshus/ 

 

§ 6/18 

Information om WiFi på äldreboende 

Conny Ottosson, IT-driftchef informerar att utbyggnad på särskilda boenden 

pågår inför de nya larm som implementeras, Solhemmet i Veinge först ut, WiFi 

delen driftsatt. Nätet som sänds ut är utbildning, telefon, administration och ett 

publikt nät access via kod för besökare i kommunens lokaler. Det är ett system 

för att hantera denna mängd enheter och användare på ett säkert och rationellt 

sätt. Systemet hanterar ca 700 AP, ca 6000 trådlösa enheter – telefoner, iPad, 

bärbara PC.  

https://www.laholm.se/naringsliv/naringslivsservice/motesplats-laholm/
mailto:roger.larsson@laholm.se
https://www.laholm.se/uppleva_gora/ungdomsverksamhet/aktivitetshus/
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Alla lägenheter i Laholmshems bestånd är anslutna till stadsnätet. Det finns 

möjlighet till anslutning genom Svenskastadsnät AB – kommunikationsoperatör 

med flera olika operatörer. 

 

§ 8/18 

Ändring av sammanträdesdagar 2018 

Sammanträdesdagar för arbetsutskottet är oförändrade. Sammanträdesdagar för 

pensionärsrådet ändrades från torsdagar till onsdagar och fastställdes enligt ne-

dan: 

 

Torsdagar 9.00 Onsdagar 9.00 

Arbetsutskott  Pensionärsråd 

1 februari  21 februari 

19 april   2 maj 

30 augusti  19 september 

1 november  21 november 

 

Ändring av sammanträdesdagar 2018 godkänns. 

 


