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Plats och tid Duvan, Laholm, kl. 13.00-15.00 

 

 

Beslutande Roland Norrman (M), ordförande 

 Majvor Persson (C), ledamot 

 Eva M Larsson (MP), ledamot 

 Annita Asplid, PRO Laholm  

 Anita Radels, PRO Knäred 

 Kerstin Meuller, SKPF 

 Christina Ullman, SPF Veinge/Tjärby 

  

  

Övriga deltagande Sofie Packowski, Laholmshem § 2 

 Kenneth Camitz, socialnämndens ordförande §§ 2-3 

 Peter Severin Larsson, näringslivschef § 7 

 Anette Larsson, nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera  Annita Asplid 

 

Tid för justering: 29 juni 2021 

 

 

 

Paragrafer  1-9 

 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Roland Norrman (M)  

 

 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Annita Asplid PRO, Laholm 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 1/21 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Annita Asplid PRO Laholm. 

 

 

§ 2/21 

Information Solhemmet och växthustomten  

Sofie Packowski, Laholmshem informerar om: 

Vilka tankar det finns för växthustomten i Veinge, en skiss visas på vilka möjligheter 

som finns att bygga. 

Detaljplanen håller på 1,5 år, tidigast bygga i slutet 2023. 

 

Kenneth Camitz (M): Viktigt att socialtjänsten är med från början i planeringen. 

Två avdelningar ska stängas på Solhemmet, anledningen är att det finns tomplatser, 

med anledning av pandemin har man inte velat flytta in på särskilt boende. Vill ha en 

förstudie hur man kan få 60 platser i Veinge, behövs på sikt. Översyn sker i 

lokalförsörjningsprogrammet. Veinge prioriterat område, behövs flera platser 

framöver. 

 

 

§ 3/21 

Redogörelse angående statsbidrag till äldreomsorgen 

Statsbidragen var från början inte villkorade men regeringen har under året villkorat 

att det skulle gå till satsningar. Socialtjänsten har använt statsbidragen till bland annat 

fler demensplatser, just nu fler platser på Randerslund. Digital satsning tex Digitalt 

planeringsverktyg och Digitala lås. Det är många projekt som pågår men frågan om 

exakt till vilka satsningar man kan använda dem till har ställts till ekonomerna, svar i 

augusti och september. Ej återbetalningsskyldiga.  

 

Framöver är statsbidragen villkorade, då kan man planera in dem bättre.  

 

 

§ 4/21 

Val av vice ordförande för KPR 

Annita Asplid, PRO Laholm, väljs till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet. 

 

 

§ 5/21 

Genomgång av stadgar för kommunala pensionärsrådet 

Ordförande går igenom stadgar för kommunala pensionärsrådet. 

 

Om man har frågor man vill lyfta på KPR, ska representanter i KPR senast 14 dagar 

innan sammanträdet skicka in frågor för att kunna få svar på mötet.  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 6/21 

Frågor från pensionärsorganisationer 

 

Solhemmet, växthustomt, samlingslokal – Christina Ullman undrar över en samlings-

lokal, hjälp med datorer och telefoner, möjlighet att kunna kopiera,  

Eva M Larsson – Ang IT - Monica Ottosson haft träffpunkter, ta kontakt med 

Monika Ottosson, så kanske man kan starta upp något.  

 

Smedjebacken och måltider – kunnat äta lunch på Smedjebacken, stängdes vid pan-

demin, vilken är tidsplanen att få äta där igen.  

Kostchef och områdeschef ger följande svar: Från och med 1 september kommer 

Smedjebacken att öppna upp för att kunna äta lunch. Hur det kommer se ut beror på 

hur pandemin blir.  

 

 

§ 7/21 

Information från kommunen 

 

Tidigare fråga – Närvaro och yttranderätt för ersättare i kommunala pensionärsrådet, 

frågan tas upp på kommunfullmäktige i juni 2021. 

 

Ett förslag om byggnation vid Laholms sparbank presenterades. 

 

Reviderar fördjupad översiktsplan för kustområdet. Det är svårt att få tomter väster 

om E6. Vill försöka få till tomter öster om E6. 

 

Ska se över Översiktsplan för hela kommunen. Klar 2025. Det har hänt mycket i 

kommunen behöver göra ett omtag.  

 

Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholm, informerar om: 

 

Presentation över förfrågningar och möjlig mark för företag. Företag intresserade av 

mark vid Mellby vid 24:an, området vid Skottorp, nytt område vid Nyby. Detta skap-

ar nya arbetstillfällen.  

 

Bostäder: Det byggs överallt i kommunen, Hishult, Knäred, Vallberga, Hasslöv, finns 

stort intresse.  

 

Östra Nyby – Bebyggas bland annat med 8 avd förskola, finns stort behov, bebyggas 

med bostäder. 

 

Det har skett en tävling angående Centrumbildning Mellbystrand, vinnande ett 

företag från Markaryd. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

Bytat ägare på Marias Camping – Fått nytt namn Mellbystrands Camping, gjort 

nytänk på mycket på campingen. 

 

Tingshuset renoverat på utsidan, ska titta på insidan nu. Tex måste ventilationen 

fixas, syftet bli kontorslokaler och tingssalen ev. ny kommunstyrelselokal. 

 

Gamla polishuset – Laholmshem fått i uppdrag att komma tillbaka med någon form 

av renovering så man kan använda huset.  

 

Regionens kollektivtrafikplan varit ute på remiss. Hylte, Falkenberg, Halmstad och 

Laholm kritiska till planen, går ut på att kollektivtrafiken ska köra mindre, vill inte 

stå bakom det, önskar mer kollektivtrafik. 

 

Fråga från Ullman – Järnvägen dånar, godstrafik, titta på hur man kan lösa det. 

 

 

§ 8/21  

Övrigt 

Annita Asplid, PRO Laholm: Seniordagen var planerad men blev inställd, vill att den 

ska tas upp igen när pandemin tillåter det.  

 

Telefonnummer angående Träffpunktsverksamhet: 0430-156 71, Monika Ottosson. 

Träffpunktsverksamhet är igång, man är utomhus, men i Veinge finns inget. 

 

 

§ 9/21 

Sammanträdesdagar 2021 

Fredag 17 september kl. 9.00-11.30 

Torsdag 4 november kl. 9.00-11.30 

Fredag 10 december kl. 9.00-11.30 

 

Önskemål att sammanträdesdagarna nästa år ligger på samma veckodag. 


