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Plats och tid Gamla Stationshuset, kl. 13.00-15.30 
 
 
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 
 Kerstin Jönsson, SPF Veinge/Tjärby 
 Kerstin Meuller, SKPF 
 Ingegärd Nordenberg, SKPF 
  
Övriga deltagande Nils-Inge Eriksson, PRO Knäred 
 Kristina Jönsson (S), ersättare  
 Anette Larsson, nämndssekreterare  
 Margaretha Kjellsson, kostområdeschef § 12 
  
 
 
 
Utses att justera  Annita Asplid, PRO 
 
Tid för justering: Torsdag den 9 juni 2022 kl. 09.00 
 
 
 
 
Paragrafer  11-21 
 
 
 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Roland Norrman (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Annita Asplid, PRO Laholm 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 11/22 
Val av justeringsman 
Till att justera dagens protokoll utses Annita Asplid, PRO Laholm, justeringen sker 
den 9 juni 2022 kl. 9.00 i Stadshuset. 
 
 
§ 12/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Måltidsenheten: Margaretha Kjellsson 

1. Komplettering från föregående protokoll gällande kyld mat och antal kunder: I 
dagsläget 170 stadigvarande kunder + 15 kunder som är till och från. 20 st som 
tillhör LSS. 
 

2. Enkät angående kyld mat: En enkät gjordes förra året, i enkäten detta året har man 
samma frågor + egna frågor från måltidsenheten. Alla brukare har fått enkäten, 
100 har svarat. Den kylda maten körs ut via hjälpmedelsservice, på fm körs 
matlådor och på em körs handlingskassar. Maten är näringsberäknad. 
Måltidsenheten anser att det är ett godkänt resultat från enkätundersökningen. 
Man jobbar hela tiden med pris och kvalitet på maten.  
Sammanställning av enkät skickas ut till KPR. 
 

3. Lunchrestaurangerna på boenden: Restaurangerna på Lingården och 
Smedjebacken är öppna, ej fått svar om man får några pengar till detta. 
Restaurangerna ska vara öppna, men inte fått ersättningen ännu.  
 

 
§ 13/22 
Föregående mötes protokoll 
Ordförande går igenom protokollet från mötet den 17 mars 2022. 
 
 
§ 14/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Seniorspåret: 

1. Säbo i Våxtorp: Ordförande informerar att beslut är taget att det kommer byggas 
ett särskilt boende på 40 platser, kan användas även för demensvård, man 
kommer även att bygga en hemtjänstlokal. En förskola med 6 avdelningar 
kommer att byggas. Tanken är att det ska vara klart 2025. Båstadvägen 7A 
kommer då att försvinna. 
 

2. Solhemmet i Veinge – demensavdelning: Nej man kommer inte att använda 
Solhemmet till demensavdelning i nuvarande skick – ej lämpligt. 
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3. Vad händer med Smedjebacken: Den kommer fortsatt att användas som 
korttidsboende. De permanenta demensplatserna kommer att erbjudas på 
Randerslund Lyckebacken som planeras öppna i mitten av september. 

 
4. Hur har det statliga bidraget använts för utbildning av vårdbiträden till 

undersköterskor: Utbildning pågår för 22 medarbetare som utbildar sig till 
undersköterskor. Statsbidraget är till och med 2022, inget aviserat för 2023 ännu. 
 

5. Finns det tidsramar för hemtjänsten: Det finns schablontider för varje insats som 
är ett underlag för såväl avgift samt resursfördelning för verkställigheten. 
Planering för att utföra insatserna är lite av ”gungor och karuseller” dvs en del 
brukare behöver längre tid för att en specifik insats ska kunna utföras och för en 
del går det fortare än schablontiden, dvs individuellt. Det finns ett beslut från 
socialnämnden om ett s.k. hemtjänsttak på 140 timmar i månaden, därutöver förs 
samtal om särskilt boende. 
En artikel angående ”Fri tid för hemtjänsten i Västervik” lämnas till social-
nämnden. 
 

6. Personalbemanning inför sommaren: Den 20 maj 2022 har 8 bemanningsunder-
sköterskor avropats, ett relativt stort antal semesterveckor har sålts (flyttats 
utanför semesterperioden), särskilda ersättningar erbjuds pensionärer, 
timavlönade som tar 6 veckors vikariat. Ser bättre ut för varje vecka. I nuläget är 
drygt 70% löst inför sommaren. 
 

7. Bemanningsföretag hur mycket anlitas det och vad kostar det: 500 kr i tim för en 
undersköterska, ersättning för obekväm arbetstid tillkommer, är ca 40 % dyrare. 
 

8. Årlig tillsyn inom äldreboende – hur går det till: Det görs inte. 
 

9. Finns det dietist i kommunen: Nej, det finns inte. 
 

10. Hur ser det ut med Covid idag på Säbo: Inga smittade just nu, men det kan ändra 
sig vecka för vecka. En ny sjukdom som vi kommer att få leva med framöver. 
 
 

§ 15/22 
Uppsalamodellen vad innebär den 
Ta upp ärendet vid sammanträdet i september 2022. 
 
 
§ 16/22 
Önskemål om samlingslokal i Veinge 
Bjuda in Monica Ottosson från hälsofrämjandeenheten till KPR´s sammanträde i 
september 2022. 
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§ 17/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Hälsofrämjandeenheten: 

1. Äldrelotsen – görs det fortfarande hembesök hos 70+: Gällande uppsökande 
arbete hälsosamtal mm är denna tjänst vakant. Detta är en del av tjänsten som 
syn/hörselinstruktör/hälsokonsulent - utredning pågår. Ambitionen är att ett 
förebyggande arbete kommer läggas på funktionen Aktivitetssamordnare. 
 

2. Hur mycket utnytttjas den digitala fixartjänsten: Biblioteket erbjuder Digitala 
hjälpen, drop in på tisdagar mellan kl. 11-12 – de har endast haft någon/några 
personer per gång. Tisdagen den 7 juni är sista gången innan sommaruppehållet, 
startar igen i september. 

 
3. Folkhälsovecka inom Region Halland – När blir det i Laholm. Lokal nämnd 

Laholm meddelar att det inte finns några planer på Folkhälsovecka i Laholm. 
Kommunens hälsofrämjandeenhet eller äldrelots har inte heller något planerat. 

 
 
§ 18/22 
Information från Regionpensionärsrådet 
Ingegärd Nordenberg SKPF informerar från Temadag med Regionspensionärsrådet 
som var den 22 april. Bland annat pratade man om Informationsdriven vård – att 
omsätta fakta till God och effektiv vård när komplexitet och behov ökar. Kommunen 
och sjukvården har inte samma program (information på olika ställen). Munhälsans 
betydelse – olika sjukdomar som kan påverka, titaninsättningar som missköts kan ej 
göras om. God och nära vård – nära samarbete, nationella utredningar som ligger till 
grund. 
Material från Temadagen skickas ut till KPR. 
 
 
§ 19/22 
Seniordag 2022 
Redovisning från arbetsgruppen: Anette Larsson skriver rent inbjudan, Roland 
Norrman tittar på gåvor, arbetsgruppen kontrollerar pris för annons samt kostnad för 
lokal och tekniker, Bodil Kristoffersson kontrollerar pris/st för fika.  
Roland Norrman träffar arbetsgruppen den 28 juni kl. 09.00 i Rolands rum i 
Stadshuset.  
 
 
§ 20/22 
Kommuninformation:  
Roland Norrman informerade om aktuella ärenden i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
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§ 21/22 
Övriga frågor 
- Kerstin Meuller informerar att det finns en äldremottagning på vårdcentralen 

centrum Laholm – vänder sig till 75 år eller äldre. 
 
- Nästa möte den 8 september 2022, kl 13.00. 
_____ 


