
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 

Kommunala Pensionärsrådet 2019-02-27  1 

 

 

 
Plats och tid Stadshuset, Laholm, kl. 09.00 – 11.00 

 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Kerstin Meuller, SKPF 

 Ingegärd Nordenberg, SKPF 

 Ann-Christine Gustavsson, SPF 

 Carin Hellsten, SPF 

 Elsie Kjellberg, SPF 

 Christina Ullman, SPF 

 Eva M Larsson (MP) 

 

 

 

Övriga deltagande Caroline Jonsson, projektledare/socialtjänst  

 Ann Gredander, kostområdeschef 

 Sofie Gustafsson, projektledare/Laholmshem AB 

 Christer Johansson, fritidschef 

 Irina Boutenko, kansliassistent  
 

 

 

 

Utses att justera  Kerstin Meuller 

 

 

Paragrafer  1-8 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Irina Boutenko 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Kenneth Camitz  

 

 

Justerande ______________________________ 

 Kerstin Meuller 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 1/19 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Meuller. 

 

§ 2/19 

Val av vice ordförande 

Kommunstyrelsen utser ordförande till kommunala pensionärsrådet bland 

kommunens ledamöter, enligt reglemente för kommunens pensionärsråd. Rådet 

utser inom sig en vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsen har utsett Kenneth Camitz (M) till ordförande i kommunala 

pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022. 

 

Kommunala pensionärsrådet utser Karin Hellsten, SPF Seniorerna till vice 

ordförande i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019-2022. 

 

§ 3/19 

Val av arbetsutskott 

Till arbetsutskott i kommunala pensionärsrådet utses, förutom Kenneth Camitz (M) 

ordförande, Stina Lindberg, PRO, Kerstin Meuller, SPRF och Karin Hellsten SPF 

Seniorerna under mandatperioden 2019-2022. 

 

§ 4/19 

Information från socialtjänsten:  

Caroline Jonsson, projektledare informerar om senaste nytt från socialtjänsten. 

Genomförs utbildning för digitaliseringsombud på varje socialtjänstens verksamhet. 

För dokumentations handläggare anordnad webbaserad utbildning och innehåller 

grund- och fördjupningskurs inom socialtjänstens dokumenthantering. Utbildning 

för nattsjuksköterskor båda för nya och de som är redan anställda. 

 

Information om Lingården.  

Socialnämnden arbetar med en översyn av boendeformer och behov inom 

äldreomsorg. Det behövs långsiktig planering för kommunens särskilda 

boendeplatser. Lindgården kommer att utvecklas till  särskilt boende med variation 

av servicelägenheter och en träffpunkt med möjlighet att erbjuda föreläsningar mm. 

Vidare pågår en översyn av servicelägenheter   med ambition att skapa högre 

tillgänglighet genom att slopa biståndsbedömningen och tillgängliggöra 

lägenheterna genom vanligt kösystem. 

 

Information om servicetjänster. 

Vissa servicetjänster kommer att bedrivas utan biståndsbeslut, gäller personer som 

är 67 år eller äldre och bor i eget hem. Motivet till att ge servicetjänster utan beslut 

har bland annat varit att förenkla biståndsbedömningen, att göra det enklare för att 

få tjänsten, ökad tillgänglighet och att minska den kommunala administrationen.  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

Ett ytterligare motiv har varit att öka valfriheten för äldre personer. Utom städ, tvätt 

och inköp, trygghetslarm är en annan tjänst som behöver inte beviljas, även tillsyn 

nattid (fjärtillsyn) kommer att bedrivas utan biståndsbeslut efter individuell 

bedömning. 

Matdistribution kommer att ses över av socialnämnden tillsammans med 

kostenheten.  

  

Information om dietister. 

Region Halland har ansvar för dietister och har tillsatt nya tjänster. 

 

§ 5/19 

Information från servicekontoret 

Ann Gredander, kostområdeschef informerar om att det inte finns statistik om A-

kost – allmän kost  och E-kost – energi och proteinrik kost, det har inte gjorts 

varken stickprov eller uppföljning. Maten beställs och distribueras genom 

hemtjänsten, det finns 5 olika matabonnemang, tillagas i 4 kommunens kök. Januari 

2019 är 265 personer som har haft matdistribution, 160 st. A-kost och 50 st. E-kost.  

 

§ 6/19 

Information från Laholmshem AB 

Sofie Gustafsson, projektledare informerar om Laholmshem AB:s planerade 

byggprojekt. Det kommer att byggas på 10 tomter på olika område i kommunen, 

bäst lämpade hus respektive tomt och tillgänglighetsanpassade för att fungera för 

alla. Våxtorp – 1 trevåningshus - 16 lägenheter, Hishult – 2 trevåningshus - 12 

lägenheter, Laholms Kobben – 2 sexvåningshus, Laholms Altona – 3 sex- 

åttavåningshus c: a 106 lägenheter (ev. bostadsrätter), Veinge, Handelsträdgård – 5 

trevåningshus - 80 lägenheter (ev. trygghetsboende).  

Planarbete pågår även för område Knäred Handelsträdgård och Klockarevägen, 

Mellbystrand Västra Mellby lägenheter för äldre. 

 

  § 7/19 

Information från fritidskontoret 

Christer Johansson, fritidschef, informerar om kommunens boulebanor utanför 

Folkhälsocentrum. Laholms kommun har inga planer varken ta bort banor eller 

utöka parkeringsplatser.  

Utdrag från kommunstyrelsens protokoll § 54 den 12 februari 2019: 

Laholms Boulesällskap efterfrågar en plats där föreningen kan bygga nya 

boulebanor. Kommunledningskontoret har därför upprättat ett nyttjanderättsavtal 

som Laholms Boulesällskap har undertecknat. Avtalet innebär att Laholms 

Boulesällskap får disponera en yta vid Glänningesjö, inledningsvis 10 år, 

vederlagsfritt men i gengäld bekostar föreningen allt som har med 

iordningställande, skötsel o.s.v. i likhet med de nyttjanderättsavtal kommunen har 

med andra idrottsföreningar. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

 

§ 8/19  

Planering av seniordagen  den 3 oktober 2019 

 

  Fortsätter nästa sammanträde den 8 maj. 

 

 

 


