
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 

Kommunala Pensionärsrådet 2019-11-27  1 

 

 

 
Plats och tid Svanen, Laholm, kl. 08.30 – 10.00 

 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Anita Radels, PRO Knäred 

 Kerstin Meuller, SKPF 

 Ingegärd Nordenberg, SKPF 

 Ann-Christine Gustavsson, SPF 

 Christina Ullman, SPF Veinge/Tjärby 

 Carin Hellsten, SPF 

 Birgitta Annerfors, SPF Hishult 

  

 

 

Övriga deltagande Wiveca Ekeblad, verksamhetschef 

 Johanna Andersson, utredare 

 Irina Boutenko, kansliassistent  

 

 

 

Utses att justera  Ingegärd Nordenberg 

 

 

 

Paragrafer  20-25 

 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Irina Boutenko 

 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Kenneth Camitz  

 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Ingegärd Nordenberg 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 20/19 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Ingegärd Nordenberg. 

 

§ 21/19 

Information från kultur- och utvecklingsverksamhet 

  Eventuell avveckling av filialbibliotek i Veinge. 

Kultur- och utvecklingsnämnden lämnade ärende för beslut till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla 

filialbiblioteket i Veinge under 2020, för att ersättas med bokbuss.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att avvecka filialbiblioteket i 

Veinge, beslutar kultur- och utvecklingsnämnden att ge verksamheten i uppdrag att 

undersöka möjligheterna att göra Veinge bibliotek till en samlingslokal.  

 

En annan lokal som kan användas av pensionärsföreningar är fritidsgården 

Vibesgården. Fritidsgården kan utnutjas på dagtid, kvällstid och helger. Besök på 

fritidgården kan anordnas.  

 

Program ”Eftermiddagslediga” sprids genom Laholmstidning i evenemangs 

kalender. Från och med nästa nummer kommer aktiviteterna i programmet för 

daglediga, inklusive bion att tryckas i Kultur&Fritid som delas ut till samtliga 

hushåll i Laholms kommun. 

 

https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/aktiviteter-for-65-/ 

 

§ 22/19 

Nya reglementen för kommunala pensionärsrådet, samt kommunala 

funktionsrättsrådet  

Med syfte att öka delaktigheten från olika grupper i samhället pågår ett uppdrag 

med målet att revidera de kommunal rådens reglementen. Detta för att få goda 

möjligheter till ett bra informationsutbyte och för att likrikta rådens stöttning och 

delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.  

Det finns inget lagstyrt gällande kommunala råd (förutom 

likabehandlingsprincipen). Det finns två gamla reglementen från 2004 respektive 

1992 som skiljer sig åt åtskilligt. I kommunala funktionsrättsrådet finns inga 

deltagande politiker medan kommunala pensionärsrådet har 2 ledamöter (en är 

ordförande) och 2 ersättare som väljes av kommunstyrelsen. Olikhet finns även vad 

gäller administration runt råden.  

Representanter i KPR uppmuntras att sprida informationen respektive 

pensionsförening, fundera över vad funderar bra, vad hade kunnat vara bättre och 

komma med förslag på förändringar gentemot nuvarande reglemente. 

Synpunkter skickas senast 13 december 2019 till johanna.andersson@laholm.se 

 

mailto:johanna.andersson@laholm.se
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/forfattningssamling-lfs/3-

arbetsordningar-och-reglementen/ 

 

§ 23/19 

Sammanträdesplan år 2020: 

  Torsdagar 09.00 (Falken)                      Onsdagar 09.00 (Falken) 

  Arbetsutskott                                        Pensionärsråd 

  30 januari                                               26 februari 

  16 april                                                   13 maj 

  27 augusti                                               16 september 

  5 november                                             25 november 

  Kommunala pensionärsrådet antar förslaget till sammanträdesdagar 2020. 

 

§ 24/19 

Seniordagen 

På sammanträde föreslås följande:  

Ansvaret för genomförande ligger på föreninningar, på möte valdes grupp för 

övergripande ansvar Carin Hellsten, Kerstin Meuller och Anita Asplid. Ordförande 

ställer upp att delta i förberedelsearbete.  

Tema:          Ensamhet 

Föreläsare:   Helén Andersson, föreläsare, Falkenberg eller 

                     Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare 

Bjuda in:      Socialnämndens olika verksamheter t.ex. fixartjänst, äldrelots 

                     Försäkringskassan 

                     Laholms Sparbank – framtida fullmakt 

                     Vita arkivet – vägledning för dina närmaste   

Plats:            Campus Laholm, stora aulan (Osbecksgymnasiet) 

Datum:         19 mars 2020 eller 27 mars 2020 (preliminärt bokat) 

Klockan:      13.00 – 17.00   

Form:           Mini mässan, fika/mingel. 

Deltagande:  Anmälan till medborgarservice. 

 

§ 25 Övrigt 

Regionpensionärsrådets ordförande och vice ordförande kommer till Laholm på 

kommunala pensionärsrådets sammanträde den 26 februari eller 13 maj. 

  

 

 

 

 

https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/forfattningssamling-lfs/3-arbetsordningar-och-reglementen/
https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/forfattningssamling-lfs/3-arbetsordningar-och-reglementen/

