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Plats och tid Gamla Stationshuset, kl. 13.00-15.25 
 
 
Beslutande Roland Norrman (M), ordförande 
 Majvor Persson (C), ledamot  
 Eva M Larsson (MP), ledamot 
 Kristina Jönsson (S), ersättare 
 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 
 Gunnel Nilsson, SPF Sydhalland  
 Ulla Martinsson, SPF Ränneslöv/Ysby 
 Anette Larsson, sekreterare  
 Monica Ottosson, hälsofrämjandeenheten §§ 36, 38 p.3 
 Margaretha Kjellsson, områdeschef Måltid § 37 
  
 
Utses att justera  Kerstin Jönsson, SPF Veinge/Tjärby 
 
Tid för justering: Fredagen den 16 december 2022 kl. 11.00 
 
 
 
Paragrafer  34-46 
 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Roland Norrman (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Kerstin Jönsson SPF Veinge/Tjärby 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 34/22 
Val av justeringsman 
Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Jönsson SPF Veinge/Tjärby. 
Justeringen sker den 16 december 2022 kl. 11.00 i Stadshuset. 
 
 
§ 35/22 
Föregående mötes protokoll 
Ordförande går igenom protokollet från mötet den 8 september 2022, inget att notera. 
 
 
§ 36/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Hälsofrämjandeenheten: Monica Ottosson, aktivitetssamordnare 
 
Har kommit in förslag från en medborgare i Veinge på lokaler för träffpunkt Veinge: 
- Ordenshuset i Göstorp. 
- Hemvärnsstugan i Bölarp, 50 personer 
- Bygdegården i Mästocka, 100 personer 
 
Vid kommunala pensionärsrådets sammanträde informerar aktivietetssamordnare 
Monica Ottosson att man håller på att öppna upp en träffpunkt på Solhemmet i Veinge, 
uppstart den 8 februari 2023 kl.14.00. Träffpunkten ska vara på Solhemmet i källaren 
och ibland uppe på Solhemmet.  
Föreningarna i Veinge kan också låna denna lokalen.  
 
I kommunen finns 12 st Träffpunkter, finns ett program där alla träffpunkter finns med. 
Träffpunkterna är följande: Hasslöv - Hembygdsgården, Hishult - Byalagets lokal 
(gamla biblioteket), Knäred- Smedjebacken, Laholm -Lingården, Mellystrand -
Hökagården, Ränneslöv - Björkvallen (har samarbete med Randerslund), Skottorp - 
Elsa Birgers väg (äldrelägenheterna), Skummeslöv - Skoskumsgården, Vallberga - 
Buketten (hyreslägenhet), Våxtorp - Slättvägen Källarträffen, Ysby - Kyrkstallarna. 
Besöksverksamheten - Hjälp i hemmet (guldkanten) i samarbete med Röda korset 
startat upp. 
 
 
§ 37/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Måltidsenheten: Margaretha Kjellson 

1. När man spelade Bingo på Lingården fick man förut köpa kaffe. Kan man inte 
brygga kaffe och hälla i termoskannor så man kan köpa det. Man tycker inte att 
det skulle vara så komplicerat samt ha en liten inplastad kaka till.  
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Svar: Finns inte ekonomiska resurser för detta vilket gör att man inte kan ha bemanning 
för det.  

 
2. Information kring matdistribution för brukare i Laholm inför 2023. 

 
Matdistribution av kylda matlådor från Lingården fungerar mycket bra. Det har varit 
12 rätter att välja på, men då några rätter inte beställs alls så kommer man från och 
med v.6 2023 att ändra urvalet till 9 rätter istället. Den nya matsedeln kommer ut v. 
52. När man minskar från 12 till 9 rätter kommer man istället att öka specialkoster. 
Denna förändring ska öka kvaliteten. Information gällande detta bifogas protokollet. 
 
 
§ 38/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Kristina Isaksson från Senior 

1. Förtydligande av reportaget i tidningen angående rekrytering av personal inom 
äldreomsorgen.  
 

Svar: Bemanningsenheten provar olika vägar för att få vikarier till äldreomsorgen. Det 
reportaget handlade om var att personal ifrån bemanningsenheten åkte ut till ett par 
platser i kommunen för att synas, prata och fånga invånarnas intresse för vårdyrket. 
Det är en ständig jakt på vikarier och även tillsvidareanställda. Rekryteringsläget är 
svårt och kommer tyvärr fortsätta vara det framöver också. 
 
Kommunala pensionärsrådet vill ha svar på var Bemanningsenheten varit och om det 
gav något resultat, hur gör man reklam för dessa träffar. 

 
2. Finns det aktivitetscoacher på våra äldreboenden? Bör finnas.  

 
Svar: Det är samma förutsättningar för samtliga äldreboende med resurser för 
aktivitetssamordnare, dock är det olika organiserat. Det finns inga renodlade tjänster 
för detta. 
 
Representant i KPR informerar att frivilligarbetarna har varit inne och hjälpt till på 
Randerslund.  
Kommunala pensionärsrådet önskar att det är likvärdigt på de särskilda boendena. 
Personalen hinner inte med.  

 
3. Varför har man lagt ner PUB-kvällarna på Lingården?  

 
Svar: PUB-kvällarna på Lingården lades ned då köket/måltidsverksamheten inte hade 
personalresurser till att genomföra dessa. 
Aktivitetssamordnare Monica Ottosson kommer dock att starta upp en enklare variant 
under våren 2023.  
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4. Hemtjänstindex, Laholm på plats 288 av 290, vad gör kommunen åt detta? 
 

Svar: Tyvärr har den mänskliga faktorn gjort sig påmind här. De enkäter som skulle 
skickas ut blev liggande i en mailkorg på grund av sjukdom. Därav har Laholm inte 
deltagit i undersökningen. Det är alltså avsaknaden av data som gör att Laholm 
kommer nästan sist i rankingen, och har absolut ingenting med kvaliteten på 
hemtjänsten att göra. Vi kommer vara med 2023 samt har kvalitetssäkrat så att det inte 
händer igen genom att minska sårbarheten så att detta inte endast hänger på en 
medarbetare. 

 
5. Demensboendet på Vardaga, hur blir detta?  

 
Svar: Planeringen fortlöper och uppstarten är fortsatt planerad till den 17/1. Dock så 
tar vi höjd för att Vardagas tillstånd inte kommer att vara klart vid detta tillfälle, så vi 
räknar med en viss försening. Vi räknar dock fortfarande med att de kommer få 
tillstånd ifrån IVO, då vi inte har någon anledning att räkna med något annat i 
dagsläget. Om Vardaga inte får tillstånd ifrån IVO så kommer avtalet inte att vinna 
laga kraft och därmed upphöra. 

 
Kristina Jönsson (S) ledamot i socialnämnden informerar att socialdemokraterna 
kommer att väcka en fråga på socialnämnden i december med ett förslag om vad man 
skulle kunna göra om Vardaga inte får något tillstånd. 

 
6. Trygghetsboende, svårt att hitta info på nätet om det finns i Laholm 

 
Svar: Vi har i dagsläget inga trygghetsboenden i Laholms kommun. Dock så är detta 
på gång, socialnämnden var ganska nyligen remissinstans på de förslag på riktlinjer 
som ska beslutas i KS. Trygghetsboenden kommer enligt den föreslagna riktlinjen inte 
att hanteras av socialförvaltningen, utan av Laholmshem. 
 
 
§ 39/22 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Roland Norrman, ordförande 

- 70 tjänster bort, var ska dessa tas? (samtidigt som löner höjs för vissa i 
kommunen) 

 
Svar: I budget för 2023 ska det sparas 10 miljoner, i budget för 2024 ska det sparas 25 
miljoner, totalt 35 miljoner. 70 tjänster, ca 500 000 kr/tjänst, var ett exempel på vad det 
kunde innebära med besparingen. Finns beslut på att inte höja skatten. Besparingen 
kommer att märkas men hur är inte bestämt ännu. Kommer att gå in i en tuff period 
framöver. 
 
Svar: Politikerarvodet för kommunstyrelsens ordförande är en procentsats utifrån vad 
riksdagsledamöter har, ca 60 000 kr/mån. I förhållande till kommunchefens, 
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förvaltningschefernas, verksamhetschefernas och enhetschefernas löner har man tittat 
på arvodet för kommunstyrelsens ordförande och gjort en höjning från 87% till 100 %. 
 
 
§ 40/22  
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna: 
Hallandstrafiken 

- Bemötande på Färdtjänst. Finns det begränsningar på handbagage? 
 
Svar: Enligt Hallandstrafiken får man ta med sig två kassar/väskor under resan. Två 
kassar kan ersättas av tex en dragkärra (dramaten) eller en resväska. Boka då plats i 
bagage med en platspoäng. Drickaback eller liknande tyngre bagage är inte tillåtet att 
ta med som bagage. Anledningen är att man värnar om chaufförens arbetsmiljö. 
 
 
§ 41/22 
Remiss - Riktlinjer för Trygghetsboende i Laholms kommun 
Svar till kommunstyrelsen senast 19 januari 2023 
Ordförande har beslutat att respektive förening har fram till 19 januari 2023 på sig att 
lämna in svar till kommunstyrelsen. 
 
 
§ 42/22 
Remiss – Utredning gällande nedsläckning av belysningspunkter i den offentliga 
miljön 
Svar till samhällsbyggnadsnämnden senast 9 januari 2023 
 
Svar från kommunala pensionärsrådet:  
Kommunala pensionärsrådet har enats med kommunstyrelsens remissvar. 
 
 
§ 43/22 
Seniordag 2022 
Uppföljning av dagen. Upplevde det som en lyckad dag och ser fram emot uppföljare 
kommande år. Tackar dem som ordnade denna dagen.  
 
 
§ 44/22 
Sammanträdesdagar 2023 
Sammanträdesdagar för kommunala pensionärsrådet 2023: 
 
Torsdag 9 mars kl. 13.00 i sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset 
Torsdag 11 maj kl. 13.00 i Gamla Stationshuset, Laholm 
Torsdag 7 september kl. 13.00 i Gamla Stationshuset i Laholm 
Torsdag 7 december kl. 13.00 i Gamla Stationshuset i Laholm 
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§ 45/22 
Kommuninformation 
Roland Norrman informerade om aktuella ärenden i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
 
§ 46/22 
Övriga frågor 
Eva M Larsson tackar för intressanta år, kommer att lämna detta uppdrag. 
Roland Norrman tackar för åren och önskar God Jul och Gott Nytt År.  
 
Nästa möte den 9 mars 2023 kl 13.00. 
 

 


