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Plats och tid Gamla Stationshuset, kl. 13.00-14.30 
 
 
Beslutande Roland Norrman (M), ordförande 
 Eva M Larsson (MP), ledamot 
 Majvor Persson (C), ledamot  
 Annita Asplid PRO Laholm 
 Anita Radels, PRO Knäred 
 Lillemor Johnsson, SPF Sydhalland 
 Karin Hellsten, SPF Laholm 
 Birgitta Annerfors, SPF Hishult 
 Marit Bengtsson, SPF Ränneslöv/Ysby 
 Christina Ullman, SPF Veinge/Tjärby 
 Kerstin Meuller, SKPF 
  
Övriga deltagande Nils-Inge Eriksson, PRO Knäred 
 Gunnel Nilsson, SPF Seniorerna Sydhalland 
 Kristina Jönsson (S), ersättare  
 Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden  
 Martina Gustavsson, kommunsekreterare  
 Margaretha Kjellsson, Kostområdeschef § 2 
 Henrik Årneby, kostchef § 2 
 Sofia Fridolf, kostenheten § 2 
 Sofie Gustafsson, projektledare Laholmshem §  
 
 
 
Utses att justera  Karin Hellsten, SPF Laholm 
 
Tid för justering: vecka 12 
 
 
 
 
Paragrafer  1-10 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Martina Gustavsson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Roland Norrman (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Karin Hellsten 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 1/22 
Val av justeringsman 
Till att justera dagens protokoll utses Karin Hellsten, justeringen sker under vecka 12 
i Stadshuset. 
 
 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
§ 2/22 
Måltidsenheten:  

1. Varför kan man inte köpa fika på Lingården som tidigare när det spelas bingo, 
kanastra mm. 

 
Caféverksamheten har inte varit igång sedan pandemin startade och har inte startats 
upp igen. 
 
Kostverksamheten berättade att köket fungerar på ett annat sätt nu när det är kyld 
mat. Reastaurangen är en lunchrestaurang och den är inte bemannad annat än till 
lunch. Tyvärr finns det inte några resurser i dagsläget för ceféverksamhet. Detta är 
anledningen till att man inte kan köpa fika där längre. Det går bra att själv ta med sig 
fika. 
 
Kenneth informerade att 2016 togs beslut att Lingården inte längre skulle vara 
särksilt boende men att det finns en ambition om att titta på Lingården som 
mötesplats framöver. En del i detta skulle kunna vara samverkan över nämnderna 
kring praktikplatser och arbetsträning för att möjliggöra en caféverksamhet.  
 
Socialnämnden har informerats om att ska lunchrestaurangerna finnas kvar behöver 
nämnden stötta med 400 tkr per restaurang. Tyvärr har socialnämnden inte 
ekonomisk möjlighet för detta. Alternativa lösningar diskuteras just nu inom 
kommunen. Mer information får lämnas på kommande möte med pensionärsrådet. 

 
§ 3/22 
Seniorspåret: 

1. Utvärdering av kyld mat till alla som äter den 
Enkät kommer att skickas ut till alla under v. 12. Till alla nuvarande kunder, om 
vad de tycker, om något saknas med mera.  

2. Hur många som tar mat som inte har hemtjänst. 
Kostverksamheten återkommer med uppgifter till kommande pensionärsråd. 

3. Pris/portion inkl. transportavgift 
Brukaren debiteras 74 kr/portion och 250 kr i utkörningsavgift per månad. 
Utkörningsavgiften ingår i maxtaxan. Det finns två sorters abonnemang, antingen 
5 eller 7 dagar i veckan. 
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4. Uppsalamodellen, vad innebär den?  
Majvor har försökt att hitta information om Uppsalamodellen, men är osäker på 
vad som menas med modellen och behöver mer information innan hon kan ge 
svar. Frågan tas upp igen på kommande pensionärsråd. 
 

5. Demensboende på Randerslund 
Politiskt beslut i socialnämnden att Randerslund ska ha tre demensavdelningar. 
Två är öppna och planering pågår för den tredje avdelningen. Socialnämndens 
ordförande informerar att kommunen idag har för få demensavdelningar inom 
våra verksamheter och det är fullt på alla.  
Socialnämndens och kommunstyrelsens presidium har haft möte med 
Laholmshem om att behovet av renovering på Randerslund är mer akut än vad 
som finns i planeringen.  
Det har kommit många frågor till SPF kring Randerslund. De märker av oro från 
anhöriga som vädjar om att ha kvar vanliga avdelningar också.  
Det finns idag tre vanliga avdelningar på Randerslund och tanken är att framöver 
ha tre vanliga avdelningar och tre demensavdelningar. 
 

6. KPR vill ha insyn och kunna ge synpunkter på utformningen av nyproduktion av 
lägenheter på äldreboendet tex Våxtorp, var mycket involverade vid införande av 
LOV. 
Lillemor berättade att de i Våxtorp haft en församlingsafton i kyrkan med 
politiker och ville framföra en oro för att rummen är för små. Det kräver mycket 
utrymme med den hjälpmedelsutrustning som många behöver. Lillemor 
framförde exempel från äldreboendet på Båstadvägen där en boende inte kan ha 
någon personlig möbel på grund av att rummen är så små. 
 
Kenneth hänvisade till det funktionsprogram för särskilda boenden som 
socialnämnden godkänt och skickat vidare till kommunstyrelsen. Meningen är att 
verksamheterna ska ta fram funktionsprogram som sedan ska användas vid 
byggnationer. Kenneth berättade även att storleken på rummen är direkt kopplat 
till hyreskostnaden. 
 
 

§ 4/22 
Hälsofrämjandeenheten: 

1. Aktivitetsprogram för 79+ 
Information från Halmstads kommuns hemsida när det gäller aktivitetspeng 79+: 
Aktivitetspeng är en satsning för dig i Halmstad som är 79 år eller äldre. Du får 
checkar skickade till dig med posten, till ett totalt värde av 400 kronor, och kan 
använda dem för att delta på aktiviteter hos någon av de listade 
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aktivitetsutförarna. Satsningen startade 2021 och fortsätter under 2022. Mer 
information finns här: 
https://www.halmstad.se/omsorgochstod/motesplatserochaktiviteter/aktivitetspe
ngforaldre.7038.html 
 
I dagsläget finns inget motsvarande i Laholms kommun. Det som är i gång här 
är ett antal träffpunkter. Vilka planeras att finnas på fler orter framöver. Mer 
information om träffpunkterna och deras vårprogram hittar du här: 
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/traffpunkter-/ 
 
 

2. Digitala kompetenser på Lingården har den kommit igång? Så som digital 
fixartjänst som finns i Halmstad. 
 
Planen är att det ska komma igång igen på Lingården, men vi har idagsläget inte 
något datum.  
 
Digitala hjälpen på biblioteket är nytt från och med 1 mars. I bibliotekets 
evenemangskalender hittar ni Digitala hjälpen. De har drop in på tisdagar 11-
12. Digital hjälp erbjuds där i mån av tid och personalens kunnande. Dit kan du 
komma om du känner dig osäker när det gäller digitala tjänster och teknik, eller 
vill  ha hjälp med att komma igång med din surfplatta eller mobil, eller har 
frågor om appar och internet? 
 
Kommunen försöker hitta samverkansformer mellan digitala kompetensen på 
Lingården och bibliotekets Digitala hjälpen.  
 

3. Folkhälsovecka som pågått inom hela Region Halland, när blir det i Laholm? 
Kommunen har inte hittat information om någon Regional hälsovecka. Kerstin 
M lämnade en artikel från Hallandsposten och verksamheten återkommer på 
kommande möte om de hittar mer information.  

 
§ 5/22 

Information utifrån inkomna frågor från KPR:  
Information från Laholmshem AB, Sofie Gustafsson, projektledare 
1. Byggnation av bostäder öster om Granhem 
Laholmshem har börjat att titta på vad som ska byggas öster om Granhem. Först 
var förslaget ett trevåningshus. Därefter har en enkät genomförts i bygden och 
förslaget har reviderats till radhus och enplanslägenheter. Tanken är att bygga 6 
lägenheter med möjlighet till 6 till i ett senare skede om det finns efterfrågan. 
När Laholmshem tagit fram förslag lämnar de över detta till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för beslut. Som jämförelse hänvisade Sofie till de 
husen som nyligen byggts på Alexväg i Knäred. 
Eva lyfte fram att hon tyckte att detta var ett bra exempel på hur man arbetat 
med delaktighet och menar att detta är mycket viktigt. 

https://www.halmstad.se/omsorgochstod/motesplatserochaktiviteter/aktivitetspengforaldre.7038.html
https://www.halmstad.se/omsorgochstod/motesplatserochaktiviteter/aktivitetspengforaldre.7038.html
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/traffpunkter-/
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§ 6/22 
Information utifrån inkomna frågor från KPR:  
Adela Mujanovic, Fastighetsstrateg 
1. Information om nybygget äldreboende i Våxtorp 
 
Adela meddealde att hon tyvärr inte kunde komma till rådets möte på grund av 
flyktingkrisen. Istället bjuds hon in till kommande råd. 
 
Roland informerar om ärendet under kommunaktuellt nedan. 
 

§ 7/22 
Seniordag 2022 
Kerstin M, Karin och Annita tillhör arbetsgruppen inför seniordagen. De har 
träffats för att planera och dela upp arbetsuppgifterna. De har även ett tillfälle 
till inplanerat i maj. Därefter är tanken att vid rådets möte i juni så ska 
programmet ska vara klart och kan godkännas av rådet. 
 
Förslag är att vara i Aulan på Campus Laholm. Datum är bestämt till den 13 
oktober klockan 13-17. Föreläsningar och uppträde är i stora Aulan och utanför 
kommer det vara informationsbord. Martina bokar lokal. Vi förra seniordagen 
var det över 100 anmälda.  
 
Följande förslag har arbetsgruppen undersökt: 
 

• Begravningsbyrån i Veinge. De kommer för att berätta om vita arkivet 
samt uppträda lite under dagen. 

• Kommunpolis Kristian Nilsson informerar om tryggheten i laholm. 
• Folktandvården är tillfrågad om de kan informera om munhälsa men har 

ej svarat ännu. 
• Tips från ABF rättighetscentrum, äldrediskriminering, de ställer gärna 

upp att prata och ha ett bord för information. 
• Singel- och ensamhetsexpert.  

 
Budgeten är 40 tkr. Singel- och ensamhetsexperten kostar 10 tkr plus moms och 
reseersättning, medan övriga delar ovan inte kostar. 
 
Kristina framförde önskemål om att bjuda in banken för information om 
exempelvis framtidsfullmakt. 
 
Även Röda korset och Anhörigcentrum är exempel på verksamheter som kan ha 
informationsbord. 
 
Arbetsgruppen framförde att de kommer behöva hjälp från kommunen med 
marknadsföring.  
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§ 8/22 
Kommuninformation:  
Roland informerade om aktuella ärende i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen: 
 

• Kommunfullmäktige ska den 29 mars ta ställning till byggnation av särskilt 
boende och förskola i Våxtorp. Kommunstyrelsen föreslår att byggnation 
ska beställas och även ett tillägg om att titta på lokal för hemtjänsten. 

• Kommunfullmäktige ska den 29 mars ta ställning till byggnation av ny 
förskola i Knäred. Utöver förskola finns idag även särskilt boende i 
lokalerna. Socialnämnden har aviserat att de inte vill ha kvar det särskilda 
boendet och frågan är då vad lokalerna ska användas till. Det gäller 14 000 
m2.  

• Kommunfullmäktige ska den 29 mars ta ställning till om den del av 
Campus Laholm som brann ned ska återuppbyggas.  

• Kommunsstyrelsen har tagit emot en ansökan om bidrag ur Lundgrenska 
donationsfonden för att sätta upp räcke mellan lagavägen och Sankt Knuts 
gränd. Ärendet återremitterades med syfte att se helhetsbehovet av medel 
från Lundgrenska donationsfonden under kommande år, där bland annat 
rådhuset både exteriört och interiört, samt offentlig konst exempelvis 
hästbrunnen skall ingå i helhetsbehovet. Det är avkastningen i 
Lundgrenska donationsfonden som kan användas och där finns i dagsläget 
3,2 miljoner. 
Synpunkter framfördes på pensionärsrådet att även om det sätts upp ett 
räcke så är trappan inte utformad på ett sätt så att den är tillgänglig och är 
svår att gå i på grund av höjd och djup. 

• Detaljplanen som ska möjliggöra Hotell i Mellbystrand är överklagad och 
mark- och miljööverdomstolen har nu beviljat prövningstillstånd. 
Kommunstyrelsen har yttrat sig i ärendet och nu inväntar vi besked från 
domstol. 

• Ordföranden informerade om två remisser från länsstyrelsen om att 
anlägga solcellsparker inom kommunen. Det gäller en park i Årnaberga 
och en i Skogaby. Det är länsstyrelsen som beslutar i ärendet och de har 
gett kommunen möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen ställer sig positiv 
till parken i Årnaberga förutom en mindre del som ligger i anslutning till 
bostäder. Parken i Skogaby anser kommunstyrelsen påverkar boende i 
näreheten och samhällets framtidsutsikter i för stor utsträckning och anser 
inte att den bör få tillstånd. 

• Ordföranden informerar att kommunen har anställt en ny socialchef och 
kommunjursit. Som socialchef tillträder Daniel Johansson i mitten på maj 
och som kommunjurist har Karin Höjman tillträtt. 
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§ 9/22 
Övriga frågor 
 
Samlingslokal Veinge 
Önskemål framfördes om en samlingslokal i Veinge. Behovet finnns fortfarande 
kvar. Vad finns det för möjligheter?  
Gamla lokalen på skolan var mycket bra men får inte användas längre. 
Solhemmet får man inte komma in på på grund av pandemin.  
 
Kenneth informerade att första april släpps på fler restriktioner på de särskilda 
boendena.  
 
Frågan tas upp på nästa möte. 
 
Solhemmet i Veinge 
Frågan ställdes hur det ser ut med framtidsplaner för Solhemmet i Veinge. 
Kenneth informerade att det idag är två avdelningar stängda på grund av att det 
finns många tomma rum. Socialnämnden har för närvarande enbart kö till platser 
inom demensboende.  
Roland informerade att proffessionen och brukarundersökningen visar på behovet 
av platser i Veinge. Större behov här än i Våxtorp då vi även har särskilt boende i 
Ränneslöv. Kommunen har för avsikt att satsa på Veinge och Knäred med tanke 
på stationssamhällena. Beroende på kommande beslut är det svårt att säga hur och 
när, då beslut om Våxtorp och Tangon kan påverka alternativen eller eventuellt 
förändra tidsplanen om satsningar i Veinge. 
 
Trädgårdsmästartomten i Veinge presenterades förra gången på pensionärsrådet. 
Roland informerade kort om arbetet med detaljplan som pågår  för området. Det 
finns nu förslag på två- och trevåningshus, ungdomsbostäder samt affärs-
möjligheter i närheten av stationen. 
 
Föreningaranas representanter i kommunala pensionärsrådet 
Om det sker förändringar i vem som ska vara representant i det kommunala 
pensionärsrådet från de olika föreningarna kan utdrag från årsmötesprotokoll om 
representanter lämnas in till kommunen. Vid nya representanter kommer 
kommunen att ta kontakt med dem för att få in deras personliga uppgifter. 
 
Flyktingkrisen 
Roland informerade kort om läget gällande flyktingkrisen och om kommunens 
arbete kopplat till detta. Om ni får frågor i föreningarna så hänvisa gärna till 
kommunens hemsida där vi försöker samla information och uppgifter om vem 
man ska vända sig till. 
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§ 10/22  
Nästa möte 
 
Vid nästa möte kommer den nya socialchefen Daniel Johansson att bjudas in. 

 
Nästa sammanträde den 2 juni kl 13.00  
 


