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Plats och tid Svanen, Laholm, kl. 09.00-10.15 

 

 

Beslutande Annita Asplid (PRO), ordförande 

 Kristina Jönsson (S), ledamot 

 Eva M Larsson (MP), ledamot 

  

 Anita Radels, PRO Knäred 

 Carin Hellsten, SPF Laholm 

 Rosita Wärring, SPF Hishult 

 Marita Bengtsson, SPF Ränneslöv/Ysby 

 Christina Ullman, SPF Veinge/Tjärby 

 Kerstin Meuller, SKPF 

  

Övriga deltagande Eva Thelander, verksamhetschef § 11 p.1 

 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 11 p.2-8, 11 

 Margaretha Kjellsson, kostenheten § 11 p.12 

 Anette Larsson, nämndsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera  Kerstin Meuller, SKPF 

 

Tid för justering: 23 september 2021 kl. 10.00 

 

 

 

 

Paragrafer  10-13 

 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Annita Asplid (PRO) 

 

 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Kerstin Meuller (SKPF) 
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§ 10/21 

Val av justeringsman 

Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Meuller, SKPF, justeringen sker den 23 

september kl. 10.00. 

 

 

§ 11/21 

Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 

Eva Thelander verksamhetschef inom LSS informerar om: 

 

1. Frågan hur kan beviljad hjälp dras in 

Kommunen rättar sig efter domar från domstol, det ger en praxis så alla 

kommunmedlemmar ska behandlas lika. Det kan också vara så att personen det gäller 

har fått förändrade behov vilket gör att insatser kan förändras. 

 

Kristina Isaksson, verksamhetschef Seniorspåret, informerar om: 

 

2. Utvärdering kyld mat 

En utvärdering av kyld mat var uppe på socialnämnden för information i augusti. 

Önskemål som framkommit i utvärderingen är att maten borde kryddas lite bättre.  

Rosita Wärring, SPF Hishult, anser att underlaget för en utvärdering är för litet, av 

200 personer har man bara frågat 27 personer 13,5 % och 173 personer 86,5% har 

inte kommit till tals, underlaget kan inte ligga som svar på en utvärdering. Tycker att 

det ska vara en enkät så att alla kan få möjlighet att tycka till. Önskemål att enkäten 

görs någon gång våren 2022. Utgår ifrån att det kommer en ny utvärdering, som ska 

vara statistiskt användbar.  

Kristina Isaksson svarar att förvaltningen kan göra en enkät och skicka ut till 

samtliga, kan ej säga när den kommer.  

Frågan om kommunen har fått några synpunkter på kyld mat så har man fått in en. 

 

3. Hur sommaren har fungerat inom äldreomsorgen 

Rekryteringen varit oerhört ansträngd, man håller på med en uppföljning av 

sommaren, väntar på att få in från enheterna. Återkomma med resultatet på KPR den 

4 november 2021.  

 

4. Aktivitetsprogram för personer över 79 år 

Kristina Isaksson tar frågan med sig till socialtjänstens ledningsgrupp och 

återkommer hur man ska ställa sig till detta. 

Laholms kommun har en aktivitetssamordnare, men har avsikt att ha en till.  

 

5. Information kring särskilda boendet i Våxtorp 

Flytten från Solgården skedde vid midsommar förra året, av de 32 platser Solgården 

hade så flyttade 25 personer över till Båstadvägen 7A. Flytten gjordes i en pågående 

pandemi, men gick bra. Då det bestämdes om inflyttningsstopp på Solhemmet och 
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Randerslund så erbjöds plats på Båstadvägen, antalet boende ökade då från 25 till 38-

39. Båstadvägen har bemanningsproblem som man jobbar med. 

 

6. Information kring demensboende 

En avdelning öppnar upp på Randerslund, inflyttning sker nästa vecka. Annars finns 

inga politiska beslut om ett demenscentrum.  

 

7. Statsbidrag till äldreomsorgen 

Äldreomsorgslyftet - är styrda till lönekostnader för personal som går på utbildning. 

Har kompetensutvecklingsutbildat 11 personer till vårdbiträde, nu har ytterligare 

pengar kommit, den 30 augusti startar ny utbildning tillsamman med Campus Laholm 

till undersköterskor, 25 platser, gäller medarbetare som arbetar på Laholms kommun, 

är klara i slutet på april 2022. Statsbidraget är 10 480 272 kr. 

 

Demenspengar – Kom förra året, utbildning till silviasystrar för sjuksköterska, 

fysioterapeut, biståndshandläggare och undersköterska pågår. Statsbidraget för 2021 

1 879 807 kr. 

 

8. Trygghetskamera 

19 personer har denna insatsen.  

 

9. Tangon 

Kommunstyrelsen har beslutat om förstudie för Tangon med ombyggnad till 60 plat-

ser. 

 

10. Buss nr 1 till tågstationen 

Följande frågor har skickats till Hallandstrafiken och svar har inkommit från dem. 

 

Kan man förlänga turen till Mellbycenter/stranden, vilket kan lösa parkeringsproblem 

där.  

Svar från Hallandstrafiken: Buss nr 1 kommer ej att förlänga turen till Mellbycenter/ 

stranden. Linje 1 har som uppdrag att passa samtliga tågavgångar och ankomster, en 

förlängning av tågen till/från centrum om man så vill. Linje 1 ska också vänta in förse-

nade tåg med upp till 10 min vilket gör det olämpligt med stationen som en ”mellan-

hållplats” längs en linje. Vid Mellbycenter ska en ny hållplats tas i bruk, i och med 

detta kommer linje 225 få en ny linjesträckning som förenklar resandet till Mellby cen-

ter.  

 

Varför väntar buss 1 inte in passagerarna som kommer söderifrån. 

Svar från Hallandstrafiken: Tågen är helt styrande för tidtabellen på linje 1. Väntar in 

försenade tåg med 10 minuter. 

 

11. Trygghetsenkät: Karin Martini, räddningstjänsten har tillsammans med polisen 

gjort trygghetsenkäten. Enkäten finns att hämta på biblioteket, stadshuset, polisstat-

ionen, folkhälsocentrum och bokbussen. 
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12. Margaretha Kjellsson, kostenheten, informerar om: 

Lunch på Smedjebacken  

Det är gjort en riskbedömning, hur ska vi göra och när ska vi släppa angående re-

striktionerna. Så fort kostenheten får klartecken från socialtjänsten så kan Smedje-

backen öppna inom en vecka. 

 

 

§ 12/21 

Kommuninformation 

Införandet av digitala nycklar inom hemtjänsten är klart. Fungerar bra, hos ett fåtal 

har det inte fungerat på grund av låset. 

 

Ska påbörja införande av läkemedelsrobotar under hösten i hemtjänsten. Inom boen-

destödet har det införts sex stycken. Detta är en robot som man laddar med läkemedel 

och som sedan lämnar ut läkemedel efter dosering.  

 

Hemtjänstlokalen i Hishult – Hur fungerar det för dem som jobbar inom hemtjänsten 

i Hishult efter branden. Personalen inom hemtjänsten, räddningstjänsten och La-

holmshem gjort ett jättebra jobb i detta. Då brukarna hade digitala nycklar så löste 

det sig mycket bra.  

 

 

§ 13/21  

Övrigt 

KPR undrar om KPR´s möte kommer att vara digitalt eller på plats nästa gång, be-

sked kommer att meddelas ut till KPR när vi har besked om detta. 


