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Plats och tid Campus Laholm, Aktivitetshus, klockan 09.00 – 12.00 

 

 

 

Beslutande Elisabet Babic, ordförande 

 Gunnar Lövgren, PRO Knäred 

 Stina Lindberg, PRO Laholm 

 Ingegärd Nordenberg, SKPF 

 Karin Hellsten, SPF 

 Elsie Kjellberg, SPF Seniorerna 

 Christina Ullman, SPF 

 Birgitta Annerfors, SPF 

 Anita Radels, PRO Knäred 

 Monica Nilsson, SKPF 

 Angela Magnusson (M) 

  

 

 

Övriga deltagande Annica Pålsson, trafikplanerare 

 Kristina Isaksson, avdelningschef/socialtjänsten 

 Carolin Jonsson, projektledare/socialtjänsten 

 Ann Gredander, kostområdeschef/intern service 

 Christer Johansson, enhetschef/fritidsanläggningar 

 Irina Boutenko, assistent  

 

 

 

Utses att justera Ingegärd Nordenberg, SKPF 
 

 

 

Paragrafer  7-12 

 

 

 
Sekreterare _________________________________ 
 Irina Boutenko 

 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Elisabet Babic 

 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Ingegärd Nordenberg 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

  

 

 

§ 7/18 

Val av justeringsman 

Till att justera protokollet utsågs Ingegärd Nordenberg, SKPF. 

 

§ 8/18 

Diskussion om fria bussresor mellan vissa klockslag för pensionärer  

Trafikplanerare Annica Pålsson berättar att kollektivtrafik i Laholm drivs av 

Hallandstrafiken, ett bolag inom Region Halland. Utöver ordinarie biljetter och 

periodkort som erbjuds har även kommunen en möjlighet att göra tillköp enligt 

separata avtal. Den typ av tillköp som idag finns tillgängliga är bland annat 

seniorkort. Seniorkortet är giltigt under lågtrafik, anropsstyrd trafik är 

undantagen. Med lågtrafik avses tider utanför arbets- och studiependlingstider 

enligt två olika nivåer.  Bastid: vardagar 09:30-14:30 samt från 04:00-24:00 på 

helger. Utökad tid: vardagar 09:30-14:30 och 18:00-24:00 samt från 04:00-24:00 

på helger. Tillköp av seniorkortet skulle innebära en årlig kostnader för Laholms 

kommun på 1 800 00 kr (över 70 år) och 3 200 000 kr (över 65 år).  

Erfarenheten från Halmstad är att åtgärden varit uppskattad, men att den 

samtidigt blivit dyrare för kommunen än vad som beräknat, från 4 000 000 kr 

upp till 8 000 000 kr. Fria bussresor mellan vissa klockslag för pensionärer är en 

politisk budgetfråga. Frågan skulle lämnas  till Region Halland för att utarbeta ett 

gemensamt system för samtliga kommuner i regionen.   

 

§ 9/18 

Information från socialtjänsten 

Avdelningschef Kristina Isakssson informerar: 

Personalläge inom äldreomsorg inför sommaren är under kontroll. Det saknas 10-

15 vikarier men på visa område fungerar rekryteringen väldigt bra och man 

försöker överanställa i vismån. Om det blir kris kommer sommaravtal att 

aktiveras, det innbeär att ordinarie personal kan växla sina semesterveckor för en 

viss ersättning.  

 

Varför används ord brukare?  

Ordet brukare är ett samlande begrepp för alla som får individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilken typ av insatser det 

handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande 

bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal 

människa. Det inkluderar även personer som är tvångsomhändertagna, det vill 

säga personer som får vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall, LVM, med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt 

mottagna.  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

  

 

 

Hur man gör biståndshandläggning?  

Man jobbar efter en processmodell: inkommen ansökan, individuell utredning 

enligt IBIC- individens behov i centrum, behov i dagliga liv oavsett boendeform. 

Man utformar och beslutar om insatsen efter individens förmåga, resurser och 

mål. Beslut går över till verkstäldighet. Uppdrag - genomförande plan följs upp 

minst var 6-e månad för att följa upp beslutet - om utformade insatser är 

tillräkliga. Det finns alltid risk att individens livsområde och tillstånd förändras 

och man måste ändra beslut och insats. Det är mycket viktig att handläggare har 

direkt dialog med den enskilde och efter samtycke inhämtar uppgifter från läkare 

eller arbetsterapeut mm. Om samtycke inte lämnas kan det påverka beslut 

eftersom utebliven kontakt med t.ex. läkare kan leda till felaktig beslut om 

nödvändiga insatser.  

 

Bostadsbidrag/tillägg för pensionärer, vilka som kan söka? 

Information finns på pensionmyndighetens webbsida. Bostadstillägg är ett 

skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget 

oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat 

boende. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-

fakta-om-bostadstillagg 

https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/kontakta-

oss/skicka-e-post 

https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/kontakta-

oss/kontakta-oss 

 

Uppdrag psykisk hälsa. 

Många äldre lider av psykisk ohälsa. Vid 75 års ålder beräknas 15–25 procent 

lida av psykisk ohälsa, men alla dessa har inte en psykiatrisk diagnos. I 

dag återfinns äldre personer med psykiatrisk problematik framför allt inom 

primärvården och äldreomsorgen, utan tillgång till specialist-psykiatrins 

kompetens. 

En förutsättning för god vård och omsorg för äldre personer med psykisk 

ohälsa är att personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och 

sjukvården har kompetens för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos 

dessa personer och att ge dem rätt stöd i det dagliga livet. 

Socialtjänsten i Laholm har påbörjat arbete och behöver hjälp av kommunala 

pensionärsrådet för att få in synpunkter. Material kommer att skickas snarast 

möjligt till de som sitter i pensionärsrådet för vidare spridning. Mer information 

och mejladress vart synpunkter ska skickar kommer på sammanträde den 19 

september. 

 

 

 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/kontakta-oss/skicka-e-post
https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/kontakta-oss/skicka-e-post
https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/kontakta-oss/kontakta-oss
https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/kontakta-oss/kontakta-oss
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

  

 

Caroline Jonsson, projektledare informerar: 

Enkät till alla medborgare från 60 år och uppåt om deras tankar om framtida 

boendeplaner. Enkät skickades till 7000 personer och 2500 personer har svarat 

hittils Carolin utmanar att så många som möjligt ska svara på enkät. 

Enkät är stor hjälpmedel för framtida planering, utformning och modernisering 

av äldreboende. 

 

§ 10/18 

Information om matdistribution, ändring, påverkan  

Ann Gredander, kostområdeschef informerar: 

I Laholms kommun kan du få hemleverans av varm måltid, så kallad 

matdistribution. Ansöker gör du genom att ringa kommunens 

biståndshandläggare, via kommunens växel 0430-150 00. Levereras av Laholms 

kommun, tillagas i 4 av kommunens tillagningskök Lingården, Fridhemsgården, 

Randerslund, Smedjebacken (ej börjat m Mashie) Varm mat erhålls. Antal 

inskrivna med matdistribution: 256st. 

Idag tar hemtjänsten emot beställningarna (abonnemangen) i mashie programmet 

(kostdataprogram). Brukaren måste avboka dagen innan senast kl.13 och för 

helgen senast fredag kl.13 för lö-sö-må. Köket tar ut beställningsunderlaget 

kl.13.30 dagen innan för att förbereda maten och gå igenom etiketterna som 

skrivs ut. Abonnemangen är: 

1. Måndag-söndag 

2. Måndag-fredag 

3. Måndag, onsdag, fredag, söndag 

4. Tisdag, torsdag, lördag 

5. Varannan dag (from 180301) 

Erbjuder A-kost eller E-kost (energiberikad kost), dessert är tillägg, kostnad 

(14kr), råkost är tillägg, kostnad (0kr). Faktura underlaget som gjordes manuellt 

innan sammanställs nu i mashie och skickas till avgiftshandläggarna. Maten 

distribueras utav hemtjänstens personal (undantag Knäred). A-kost är allmän 

kost. E-kost är energi och proteinrik kost. Målet med E-kost är att en halv portion 

volymmässigt ska innehålla lika mycket energi, protein och näring som en 

portion A-kost.   

 

§ 11/18 

Diskussion om fri träning/gym för pensionärer  

Christer Johansson, enhetschef informerar: 

Halmstads kommun hade på prov tioveckors gratis gymkort men vilka 

konsekvenser det innebär är ej utvärderad än. Stockholms stad erbjuder ett gratis 

gymkort till pensionärer över 80 år, Hylte kommun till de som är 70 år. 

Att införa fri träning för pensionärer skulle innebära konkurans mot andra 

företagare och påverka negativt föreningsliv.  

Idag finns det olika erbjudande för pensionärer inom fritidsaktiviteter: 

Entré bad 36 kr, Rabattkort bad 10 ggr 320 kr, Rabattkort bad 30 ggr 745 kr, 

Årskort 995 kr. Mer information finns på www.laholm.se eller  

http://www.laholm.se/
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https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/planeringskontor/ka

nslienhet/lfs/2/lfs2-17.pdf 

 

 § 12/18 

Övriga frågor  

Vem har ansvar för högtalare i stora salen på Solhemmet i Veinge? 

Kristina Isaksson, avdelningschef, svarar på frågan: felanmälan görs till enhets-

chef på äldreboende och sin tur gör enhetschef anmälan till vaktmästare för åt-

gärd.   

 

 

https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/planeringskontor/kanslienhet/lfs/2/lfs2-17.pdf
https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/planeringskontor/kanslienhet/lfs/2/lfs2-17.pdf

