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Plats och tid Gamla Stationshuset, kl. 13.00-15.15 
 
 
Beslutande Roland Norrman (M), ordförande 
 Kristina Jönsson (S), ledamot 
 Majvor Persson (C), ledamot  
 Annita Asplid PRO Laholm 
 Anita Radels, PRO Knäred 
 Karin Hellsten, SPF Laholm 
 Kerstin Jönsson, SPF Veinge/Tjärby 
 Kerstin Meuller, SKPF 
 Ingegärd Nordenberg, SKPF 
 Ulla Martinsson, SPF Ränneslöv/Ysby 
 Gunnel Nilsson, SPF Sydhalland 
  
Övriga deltagande Nils-Inge Eriksson, PRO Knäred 
 Bodil Kristoffersson, sekreterare  
 Monica Ottosson, hälsofrämjandeenheten § 23 
 Marie Elm-Ågren, verksamhetschef kvalitets- och utvecklingsenheten § 23 
 Margaretha Kjellsson, kostområdeschef § 24 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef Senior § 27 
 Eva Thelander, verksamhetschef LSS § 27 

Adela Mujanovic, fastighetsstrateg § 28 
Daniel Johansson, socialchef § 29 

 
 
Utses att justera  Kerstin Meuller, SKPF 
 
Tid för justering: Torsdag den 15 september kl 09.30 
 
 
 
Paragrafer  22-33 
 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Bodil Kristoffersson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Roland Norrman (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Kerstin Meuller, SKPF 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 22/22 
Val av justeringsman 
Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Meuller, SKPF. Justeringen sker 
torsdagen den 15 september 2022 kl. 09.30 i Stadshuset. 
 
 
§ 23/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Hälsofrämjandeenheten: Monica Ottosson samt Marie Elm Ågren, verksamhetschef 

1. Samlingslokal i Veinge 
Ambitionen är att starta upp Träffpunkten i Veinge  
Matsalen på Solhemmet har använts mycket tidigare men verksamheten vill ha en 
fristående lokal, ej kopplad till SÄBO. Varit i kontakt med Laholmshem, men 
någon sådan lokal finns ej för närvarande. Arbetet fortsätter. 

 
 
§ 24/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Måltidsenheten: Margaretha Kjellson 

1. Mer husmanskost efterlyses. Vill se en matsedel för den kylda maten, hur väljs 
rätterna ut. 
 
Vad som anses vara husmanskost skiftar beroende på vem som tillfrågas. Förslag 
på maträtter tas tacksamt emot av Margaretha Kjellson eller till köket på 
Lingården.  
 
Det finns en matsedel för de som bor på SÄBO och en annan för kyld mat.  
 
På SÄBO serveras två olika rätter till middag måndag – fredag och på 
helgen/röda dagar serveras det en rätt. Till kvällsmat serveras en rätt.  
 
Den kylda maten görs från grunden på kommunens tillagningskök. De har ca 200 
kunder per vecka.  
Det finns 115 rätter som det varieras mellan, Det är köksmästaren som väljer ut 
rätterna.  
Det skickas ut matsedel för 4 veckor i taget, går att välja mellan 12 rätter var 
vecka.  
Lunch 1 – husmanskost 
Lunch 2 – lite modernare 
 
Exempel på matsedel bifogas. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

 
§ 25/22 
Föregående mötes protokoll 
Ordförande går igenom protokollet från mötet den 2 juni 2022, vilket läggs till 
handlingarna.  

 
§ 26/22 
Uppsalamodellen 
Frågan kommer från Rosita Wäring, tas upp igen när Rosita är med.  
 
§ 27/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Kristina Isaksson, Senior/Eva Thelander, LSS 

1. Är det tillåtet för personal att ha egna mobiler med sig ut i arbetet? 
Det finns inget förbud mot att ha med egna mobiler, men ska hanteras varsamt. 
 
Jobbemobilen används mycket i arbetet.  
I den finns alla insatser som ska utföras, digitala nycklar, HSL sjukvårdsinsatser, 
larmen, signera utförda insatser. Kan även se kontaktuppgifter, anhöriguppgifter, 
dokumenterar i telefonen, m m. 

 
2. Krav att matsalarna på äldreboenden är öppna för middag och fika för personer 

utifrån. 
Krav från organisationen. 
Måltidsenheten kostar varje öppen restaurang 400 000:-/år i personalkostnad. 
1,2 milj kr skulle det kosta för socialnämnden – har inga finansiella möjligheter. 
Ärendet är upptaget i KS, återremitterat.  
Soc + måltidsenheten behöver komma överens. Utredningen ska rapporteras till 
KS i slutet av året 
 
Matsalen på Smedjebacken och Lingården är öppna. Randerslund har ej öppnat 
efter pandemin.  

 
3. Utvärdering av sommaren inom äldrevården 

Utvärderingen pågår.  
Många bemanningssjuksköteskor. Alla sjuksköterskor erbjudna 4 veckors 
semester. 
Inom hemsjukvården är brukaren van vid en ansvarig sjuksköterska, så är det inte 
på sommaren, vilket blir lite rörigare för den enskilda brukaren.  
 
Vad avser hemtjänstinsatser så har det generellt sett varit lugnt, men vissa enheter 
haft det jobbigt. Många sommargäster har erbjudits hemtjänst, vilket mest berört 
hemtjänsten vid kusten (Skottorpsområdet). 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

Ny hemtjänstpersonal får internutbildning, dock ej när det gäller enklare 
arbetsuppgifter, de visas när man går brevid i början av anställningen.  
Varit svårt att rekrytera.  För första året har det behövts tas in undersköterskor 
från bemanningsföretag, 8 st. En del pärlor, en del uppfyllde inte kraven. .  
 
Fåtal missnöjda hemtjänstinsatser.  
 
Undersköterskornas lön ligger i mitten om man jämför med kommunerna i 
Halland.  
 
Sommaravtalen hjälpte till mycket. 

 
4. Information om alla missförhållanden som skett inom vården senaste tiden, enl. 

pressen.  
 
En personal gjorde en livesändning på Instagram när hen var på väg till en 
brukare. Filmade bostaden och samtal, men brukaren var ej med i bild.  
Sändningen upptäcktes, personen blev avstängd från arbetet och polisanmäld. Det 
har rapporterats en personuppgiftsincident och gjorts en Lex Sarah utredning. 
Personen jobbar ej kvar. 
 
Det har även gjorts en polisanmälan om att en brukare blivit bestulen, men ingen 
vet med säkerhet vem som gjort det.  

 
 

5. Mer information till elever i åk 9 om utbildningar inom vården.  
Det har påbörjats ett arbete med elever i årskurs 8 på Veingeskolan. Innan 
vårterminen tog slut blev de erbjudna att anmäla sig till praktikjobb med 
ersättning inom äldreomsorgen, ett par timmar per vecka, med start i höst. 40 
elever anmälde sitt intresse, 10 erbjöds. Snar uppstart. Budget finns för detta! 
 
Gymnasieutbildningen finns inte i Laholm.  

 
 
§ 28/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna: 
Adela Mujanovic, fastighetsstrateg 

1. Äldreboendet i Våxtorp. 
Det ska byggas nytt äldreboende i Våxtorp och tanken är att det ska vara färdigt i 
slutet av 2026. Det byggs tillsammans med förskolan. Förskolan ska ligga mot 
Björbäcksvägen och Äldreboendet mot Södra Musikvägen.  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

Äldreboendet ska rymma 40 platser och ska vara i 2 våningar. Rummen kommer 
att vara 32-35 kvm.  Demensanpassat, vilket alla nybyggnationer ska vara nu. 
Kokmöjlighet i alla lägenheter.  
Från gemensamhetsdelarna ta sig ut på balkong / uteplats. Inte balkong överallt 
men  möjlighet att öppna upp.  
Förskolebarnen kommer att äta på resp avdelning men maten lagas i restaurangen.  
 

 
§ 29/22 
Presentation av ny socialchef 
Daniel Johansson, socialchef, presenterar sig. 

 
 

§ 30/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Roland Norrman, ordförande 
- Många klagomål och önskemål från pensionärer om fria bussresor (bara Laholm 

kvar i Halland) Vad gör kommunen? 
 
 Roland pratat med Kommunstyrelsens ledningsutskott (KS lu) 

 
KS lu är inte enade om detta, Roland (M) o Erling ©, säger nej till detta, medan 
Kjell (S) vill att detta ska ske. 

 Tas troligen i sambnad med budgetdialogen.  
 
 
§ 31/22 
Seniordag 2022 
Redovisning från arbetsgruppen:  
Avstämningsmöte har varit. Det rullar på. Inbjudan utdelad till medlemmar.  
 
Möjligt att sätta upp inbjudan i A3 format på Anslagstavlan nere i Medborgarservice? 
Be Bo B på kommunikationsenheten att göra detta.  
 
Brist, bör framgå att det är för alla, behöver inte vara medlemmar i 
pensionärsförening. 
 
Möjligt att dela ut på träffpunkterna? Kerstin kollar med Monica Ottosson. 
Annita: Kane fått som ska distribueras. 
Utlagt på Smedjebacken. 
Max 300 personer. 
Sista datum ändrad till 30 sep. 

 
Programbroschyrer för olika pensionärsprogram läggs fram på Seniordagen.  

  Kerstin meddelar att tekniker är bokad.  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

 
Möjligt att visa en powerpoint presentation i aulan – Anette skicka programmet till 
Roland. 
Roland går igenom agendan i början av dagen. Socialchefen ska även komma dit och 
presentera sig någon gång under dagen.  
 
Paraply och badlakan som presenter. 
 
 
§ 32/22 
Kommuninformation 
Roland Norrman informerade om aktuella ärenden i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 

 
§ 33/22 
Övriga frågor 
Inga frågor 
 
Nästa möte den 8 december 2022, kl 13.00. 

 
_____ 


