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Plats och tid Stadshuset, Laholm, kl. 09.00 – 10.30 

 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Anita Radels, PRO Knäred 

 Stina Lindberg, PRO Laholm 

 Kerstin Meuller, SKPF 

 Ingegärd Nordenberg, SKPF 

 Ann-Christine Gustavsson, SPF 

 Carin Hellsten, SPF 

 Eva M Larsson (MP) 

 

 

 

Övriga deltagande Kristina Isaksson, avdelningschef   

 Barbro Jönsson, enhetschef 

 Irina Boutenko, kansliassistent  
 

 

 

 

Utses att justera  Carin Hellsten 

 

 

Paragrafer  9-13 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Irina Boutenko 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Kenneth Camitz  

 

 

Justerande ______________________________ 

 Carin Hellsten 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 9/19 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Carin Hellsten. 

 

§ 10/19 

Information från socialtjänsten 

Information om städtjänst. 

Från 1 mars 2019 gäller nya riktlinjer för städtjänst. Städning är var tredje vecka 1,5 

timme, omfattar två rum och kök, hall och badrum och det finns möjlighet att ibland 

byta ut någon stödinsats för att exempelvis sätta fram juldekorationer. 

 

Information om demensverksamhet. 

Det finns 2 demensverksamheter som finns i Laholms kommun. Ljuspunktens 

dagverksamhets utförs av Laholms kommun och Gärdens dagverksamhet som är ett 

privat företag. Personer som har ett beslut från en biståndshandläggare om 

dagverksamhet har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna. Mer 

information finns på bifogade länkar: 

  www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/demensvard-/ 

 

Ljuspunkten i Knäred 

https://www.laholm.se/globalassets/upload/socialnamnd/stod-o-

omsorg/seniorer/demensvard/dagverksamhet-ljuspunkten-i-knared-juli-2015.pdf 

 

Gärdets omsorg Hallandsås AB 

http://www.gardetsdagverksamhet.se/ 

 

Information om nytt projekt. 

Projektet "Äldres ensamhet i Laholms kommun" syftar till att skapa förutsättningar 

för att minska ensamheten genom att erbjuda IT-träffar, där de äldre får möjlighet 

att lära sig olika typer av datorprogram och appar och därigenom skapa kontaktnät 

med andra i gruppen, övriga medborgare i samhället samt kontakt med anhöriga. 

För att underlätta deltagande erbjuds deltagarna transport, om någon har svårighet 

att ta sig till IT-träffen på grund av någon funktionsnedsättning 

 

§ 11/19 

Information om Preventionsenheten 

Ärdrelots – informerar, ge råd och stöd i äldrefrågor. Genomför hälsofrämjande och 

förebyggande samtal inom olika område som social gemenskap och stöd, 

meningsfullhet, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter, filosofiska samtal mm. Hjälper 

med fixartjänsten som är kostnadsfri och kan bokas via äldrelotsen. Mer 

information finns på bifogad länk:  

https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/aldrelots/ 

 

http://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/demensvard-/
https://www.laholm.se/globalassets/upload/socialnamnd/stod-o-omsorg/seniorer/demensvard/dagverksamhet-ljuspunkten-i-knared-juli-2015.pdf
https://www.laholm.se/globalassets/upload/socialnamnd/stod-o-omsorg/seniorer/demensvard/dagverksamhet-ljuspunkten-i-knared-juli-2015.pdf
http://www.gardetsdagverksamhet.se/
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/aldrelots/
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

Anhörigcentrum – här kan man få stöd som anhörig om man vårdar och stöttar en 

närstående och behöver stöd själv. Man får vägledning och råd att hantera sin 

situation samt erbjudes olika aktiviteter som är utformade efter anhörigas önskemål 

och behov. Mer information finns på bifogad länk: 

https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/barn-unga-och-familj/anhorigstod/ 

 

§ 12/19 

Information om parkeringsplatser utanför Lingården 

Som fastighetsägare går Laholmshem AB på de riktlinjer som finns. Exempelvis 

ISO 21542, som indikerar 2 hkp-platser för en parkeringsanläggning på 50 platser. 

Om behov finns för en annan fördelning är detta en verksamhets/brukar fråga. I 

detta fallet är det absolut en fråga för verksamheten då problemet uppstår vid 

samordnade aktiviteter. 

 

§ 13/19 

Information om Seniordagen 

Seniordagen flyttas till vår år 2020, budget för genomförande kommer att beslutas 

under höst 2019. Pensionärsorganisationerna ska lämna in ett förslag om mål och 

syfte med Seniordagen, mål och syfte ska vara kopplade till kommunens mål. 

Dagen ska vara öppen för alla. Diskussion fortsätter på sammanträde den 18 

september.  

 

 

 

https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/barn-unga-och-familj/anhorigstod/

