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Plats och tid Falken, Laholm, kl. 09.00 – 10.45 

 

 

Beslutande Carin Hellsten, SPF, ordförande §§ 1-2 

 Kenneth Camitz (M), ordförande §§ 3-5 

 Anita Radels, PRO Knäred 

 Kerstin Meuller, SKPF 

 Ingegärd Nordenberg, SKPF 

 Marit Bengtsson, SPF 

 Christina Ullman, SPF Veinge/Tjärby 

 Birgitta Annerfors, SPF Hishult 

 Annita Asplid, PRO Laholm 

 

 

Övriga deltagande Kristian Nilsson, kommunpolis 

 Kristina Isaksson, avdelningschef 

 Irina Boutenko, kansliassistent  

 

 

 

Utses att justera  Annita Asplid 

 

 

 

Paragrafer  1-5 

 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Irina Boutenko 

 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Kenneth Camitz  

 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Annita Asplid 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 1/20 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Annita Asplid. 

 

§ 2/20 

Hot och våld mot äldre, vad händer i Laholms kommun   

Kommunpolis Kristian Nilsson informerar om: 

 - trygghetsundersökning som genomfördes av polisen tillsammans med 

räddningstjänsten i Laholm under september-oktober 2019 genom en enkät; 

- medborgarlöfte 2020, samverkansöverenskommelse mellan Laholms kommun och 

polisen; 

- telefonbedrägerier som är riktade mot äldre människor. 

 

§ 3/20 

Remiss av förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av reglemente för Kommunala 

funktionsrättsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Översynen har gjorts för att 

förtydliga struktur, förutsättningar och resurser kopplade till de kommunala råden i 

syfte att öka delaktigheten och inflytandet för vissa samhällsgrupper. En 

utgångspunkt för översynen har varit att råden ska behandlas lika så långt som 

möjligt.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslag till reglemente för 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionsrättsrådet till socialnämnden, 

kultur- och utvecklingsnämnden, Kommunala pensionärsrådet och Kommunala 

funktionsrättsrådet för yttrande senast den 31 mars 2020. 

 

§ 4/20 

Seniordagen 2020 

Den 11 februari 2020 beviljade kommunstyrelsen till kommunala pensionärsrådet  

25 000 kr för genomförande av Seniordagen 2020.  

Program är färdig och har spridits ut genom annons i Hallandsposten och 

Laholmstidning, information på pensionsföreningarnas möte, affischering respektive 

äldreboende och evenemangkalender på Laholms kommuns hemsida och Visit Laholm. 

Seniordagen är den 19 mars kl 13-17 på Campus i Laholms (Osbecksgymnasiet) i stora 

aulan. . Dagen är kostnadsfri.  

Anmälan görs till Medborgarservice senast 10 mars 2020, tel 0430-150 00 eller e-post: 

medborgarservice@laholm.se . Det går även att anmäla via föreningsrepresentanter, se 

information hos respektive pensionärsorganisation.  

 

 

 

 

 

 

mailto:medborgarservice@laholm.se


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 

Kommunala Pensionärsrådet 2015-02-11  3 

 
 
 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 5/20 

Information från socialtjänsten 

Kristina Isaksson, avdelningschef informerar om: 

 

Matdistribution. 

Vid årsskifte kommer att införas ny matdistribution med nya abonnemang.  

Matdistribution är 5 eller 7 dagar i veckan med större valmöjligheter av maträtter.  

Måltidsverksamhet jobbar på att eliminera plastförpackningar så mycket som man 

kan. Verksamheteten är med i pilotprojekt Plastoff-Halland som initierat av 

Länsstyrelsen Halland och vill utforska möjligheten att byta plastförpackningar till en 

annan lämplig förpackning av återvinningsbart material. 

 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Enligt riktlinjer och överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Halland ska göras en samordnad planering för patienter som har 

behov av insatser från kommunen. Socialtjänsten har pågående arbetet för att göra 

utskrivning så bra och smidigt som möjligt. Betalningsansvaret för en patient inträder 

tidigast tre kalenderdagar efter det att kommunen är underrättad om att patienten är 

utskrivningsklar. Beloppet för kommunens betalningsansvar år 2020 är 7 700 kr per 

dygn.   

 

IVO stänger privat aktör i hemtjänsten. 

Socialnämnden har fått beslut från IVO för kännedom och har haft möte med 

aktören. Aktören har överklagat IVO:s beslut och under överklagande tid kommer att 

driva verksamhet som vanligt. Om aktören inte får tillstånd kommer 22 kunder att 

återtas av socialtjänsten.  

 

Solgården, Våxtorp – ombyggnad. 

Laholmshem AB har fått tidsbegränsad bygglov på 5 år för nybyggnation av 

moduler. Socialtjänsten planerar börja flytta boende v.v. 25, 26 och 4 flytt per dag. 

Verksamhet på Solgården kommer att drivas fram till 31 juni och det innebär att 

socialtjänsten måste driva verksamhet på 2 olika platser båda i nya moduler och 

Solgården. 

 

§ 6/20  

Övrigt 

Regionpensionärsrådets ordförande och vice ordförande eventuellt kommer till 

Laholm på kommunala pensionärsrådets sammanträde den 26 februari eller 13 maj. 

  

 

 

 

 


