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Plats och tid Lingården, Laholm, kl. 09.00 – 12.00 
 
 
Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 
 Anita Radels, PRO Knäred 
 Stina Lindberg, PRO Laholm 
 Kerstin Meuller, SKPF 
 Ingegärd Nordenberg, SKPF 
 Ann-Christine Gustavsson, SPF 
 Christina Ullman, SPF Veinge/Tjärby 
 Carin Hellsten, SPF 
 Birgitta Annerfors, SPF Hishult 
  
 
 
Övriga deltagande Caroline Jonsson, projektledare/socialtjänst 
 Irina Boutenko, kansliassistent  
 

 

 

Utses att justera  Stina Lindberg 
 
 
 
Paragrafer  14-19 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Irina Boutenko 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Kenneth Camitz  
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Stina Lindberg 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 14/19 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Stina Lindberg. 

 

§ 15/19 

Evakueringsplaner från äldreboende Solgården, Våxtorp 

Solgårdens särskild boende kommer att avvecklas i juni 2020. Socialtjänsten tittar 

på olika evakuerings alternativ av boende. Bästa alternativ är att inte splittra boende 

och flytta brukare och personal på en plats. Förslag är att iordningställa anpassade 

moduler på en bra tomt i en trevlig utemiljö. Att inte splittra boende innebär även 

högre trygghet båda hos brukare och personal och är fördelaktig från 

kostnadsperspektiv.  

Socialnämnden lämnar förslag för beslut till kommunstyrelsen. Socialnämnden 

föreslår kommunstyrelsen att ge Laholmshem i uppdrag att hitta på en modullösning 
för 40 boendeplatser. Uppdrag kommer att genomföras i samverkan med 

socialnämnden och Laholmshem kommer att träffa brukare för att visa bilder på 

moduler. 

För brukarna som bor kvar i lägenheter söker socialtjänsten en lämplig lokal för 

träffar, tvättstuga mm. 

 

§ 16/19 

Trygghetsboende 

I Laholms kommun finns inte trygghetsboende, det finns särskilt boende eller 

äldreboende. Men till exempel Lingården är en slags trygghetsboende för äldre med 

olika behov av omsorg. För att få lägenhet på äldreboende behöver man inte 

biståndsbedömning  men man måste skriva sig på kölistan som är ganska lång. 

Trygghetsboende kommer inte att byggas i kommunal regi men privata 

entreprenörer är välkomna.  

 

§ 17/19 

Information från socialtjänsten 

Senaste nytt från socialtjänsten. 

Bemanningen på äldreboende under sommaren var tillräcklig, båda vikarier i 

befintlig personal var duktiga och ställde upp när det behövdes. Inga stora 

incidenter rapporterades.  

 

Måltidsenheten tillsammans med socialtjänsten genomför utredning om olika 

alternativ av maträtter och matdistribution. 

 

Pågår arbete med införande av digitala tjänster inom äldreomsorg. Tjänster som kan 

digitaliseras ska leda till effektiv och tillgänglig service, snabbare hantering av 

ärende från ansökan till beslut. 
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Vårdplanerare, rehabilitering, uppföljning. 

Vårdplaneringsteam finns inom socialtjänsten i många år. I team ingår 

arbetsterapeut, handläggare och sjuksköterska. Team tillsammans med patienten 

planerar olika åtgärder inför utskrivning från sjukhuset.  

 

Städning uppföljning. 
Uppföljning kommer att vara färdig i slutet av oktober. Nya regler började gälla i 

mars månad, från början kom in 4 klagomål men inte mer. De som har behov får 

oftare hemtjänstens hjälp.  

 

§ 18/19 

Diskussion, förslag till Seniordagens tema 

I socialnämndens budgetberedning begärs anslag med 20 000 kr för genomförande 

av Seniordagen under våren 2020. Seniordagen föreslås genomföras i stor aulan på 

Campus Laholm en eftermiddag, öppen träff för alla som t.ex. ungdomsforum. 

Seniorsdagens tema - ”Tillsammans mot ensamhet”, föreläsare samordnas av 

föreningar. Dagen kompletteras med information från socialtjänsten t.ex. 

preventionsarbete. Syfte – nå så många som möjligt.   

 

§ 19/19 

Matprovning, luncher/middagar matdistribution 

I samband med utredningen om matdistribution fick Kommunala pensioners råd 

provsmaka 5 rätter och göra bedömning av maten på skala 1-5, där 1 är undermålig 

och 5 är utmärkt. Man fick även skriva kommentarer vad man tyckte om de olika 

maträtterna. Utredning lämnas till socialtjänsten och tas upp på socialnämndens 

sammanträde i oktober månad.  

 

 

 

 


