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Plats och tid Osbecksgymnasiet, kl. 09.00-12.10 
 
 
Beslutande Roland Norrman (M), ordförande 
 Eva M Larsson (MP), ledamot, deltar på distans 
 Majvor Persson (C), ledamot  
  
 Annita Asplid (PRO 
 Anita Radels, PRO Knäred, deltar på distans 
 Nils-Inge Eriksson, PRO Knäred, deltar på distans 
 Ann-Christin Gustavsson, SPF Seniorerna Sydhalland 
 Gunnel Nilsson, SPF Seniorerna Sydhalland 
 Karin Hellsten, SPF Seniorerna Laholm 
 Rosita Wärring, SPF Seniorerna Hishult, deltar på distans 
 Christina Ullman, SPF Seniorerna Veinge/Tjärby, deltar på distans 
 Kerstin Meuller, SKPF 
 Ingegärd Nordenberg, SKPF 
  
Övriga deltagande Lillemor Johnsson, Anhörigföreningen Båstad och Laholm § 19 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 20 
 Carlos Andersson, Jemmett AB § 21 
 Anette Larsson, nämndsekreterare  
 
 
 
Utses att justera  Karin Hellsten (SPF Seniorerna Laholm) 
 
Tid för justering: Fredagen den 17 december 2021 kl. 09.00 
 
 
 
 
Paragrafer  18-27 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Roland Norrman (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Karin Hellsten (SPF Seniorerna Laholm) 
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§ 18/21 
Val av justeringsman 
Till att justera dagens protokoll utses Karin Hellsten, SPF Seniorerna Laholm, juste-
ringen sker den 17 december kl. 09.00 i Stadshuset. 
 
 
§ 19/21 
Anhörigföreningen Båstad och Laholm 
Lillemor Johnsson, ordförande i Anhörigföreningen i Båstad och Laholm informerar 
om verksamheten. Vem är anhörig - den person som hjälper och stödjer någon som 
inte klarar av vardagen på egen hand, exempel på anhörig kan vara partner, förälder, 
barn, barnbarn, vän, granne, arbetskamrat. Man får inget ekonomiskt stöd som anhö-
rigvårdare, kan få avlastning visst antal timmar/vecka. Finns också dagverksamhet 
som kan avlasta anhörigvårdare.  
 
Medlem i föreningen kostar 100 kr. Anhörigföreningen i Båstad och Laholm är an-
sluten till Anhörigas Riksförbund, AHR. Folder för Lokalföreningen Båstad och 
Laholm delas ut vid sammanträdet. Man har inte så många medlemmar i Laholms 
kommun eftersom anhörigcentrum finns där. Anhörigcentrum i Laholm informerar 
om Anhörigföreningen.  
 
Anhörigföreningen är helt ideell, försöker påverka. Då Laholm är långt fram i arbetet 
med anhöriga (eftersom man har anhörigcentrum) så är man mest i Båstad, då de inte 
kommit lika långt i arbetet. Lillemor är inbjuden till KPR i Båstad varje gång de har 
sina möten. Båstad har ingen demenssjuksköterska, de har ett demensteam, Laholm 
har demenssjuksköterska som ansvarar för hela kommunen. När Laholm startade upp 
var de ute i alla grupper.  
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar i Anhörigföreningen Båstad och Laholm de-
las ut vid KPR:s nästa möte. 
 
 
§ 20/21 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Kristina Isaksson, verksamhetschef Seniorspåret, informerar om: 
 
1. Hur kommunen arbetar med att upptäcka och avhjälpa depression hos äldre. 

Används Uppsalamodellen? 
Använder ej Uppsalamodellen i Laholm. De forum som Laholm har upparbetat – 
man har teammöte ca en gång i månaden där olika professioner deltar inom det 
ansvarsområde som behövs som tex undersköterska, enhetschef, fysioterapeuter, 
biståndshandläggare. 
Uppsalamodellen - man har sett att någon mår dåligt, behöver titta på vad det är 
som behöver göras. Bodil Jönsson är uppkopplad på detta. De har kontaktat 
pensionerade terapeuter som går in och sitter och pratar med äldre. Kunde kanske 
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underlätta om någon annan grupp kunde gå in. Majvor Persson (C) tar med frågan 
gällande Uppsalamodellen till socialnämnden.  

 
 
§ 21/21 
Carlos Andersson Jemmett AB, Trygghetsboende samt Enkät 
boendepreferenser 
Carlos Andersson från Jemmett AB informerar om deras koncept på trygghetsbo-
ende, lägenheter 65+. Vi lever längre och längre och behovet av anpassade boenden 
för allt fler äldre ökar i snabb takt. Jemmett AB har trygghetsboende, lägenheter 65+ 
på Tjörn och Lidköping och tredje blir i Trollhättan. Trygghetsboende är vanliga 
lägenheter med tillgång till gemensamhetslokal och trygghetsvärd. De tycker det är 
viktigt att kommunen går in och hjälper till med trygghetsvärdsfunktionen på alla 
trygghetsboenden. Viktigt att installera teknik, välfärdsteknik, elbilspool, 
växthus/odlingslotter, boulebana. 
 
När de tittade runt så stack Laholm ut, äldre befolkning, har lite 65+ lägenheter. Ett 
möjligt område är Hagaområdet i Skottorp för trygghetsboende säger Jemmett. 
 
En enkät med frågor kring boende är utskickad till kommunala pensionärsrådet, 
Carlos Andersson går igenom frågorna i enkäten. Ta enkäten i 3 steg - steg 1: 
diskuterar frågorna idag på KPR, steg 2: webbenkät, steg 3: ta upp enkäten på 
årsmöte så man når de som inte kan svara via webbenkät. 
 
Carlos Andersson Jemmett gjorde en liten rundfrågning bland kommunala 
pensionärsrådets representanter om i vilka orter i Laholms kommun man tror behovet 
av 65+ lägenheter finns. Kommunala pensionärsrådet uppskattar att behovet finns i 
centrala Laholm, Mellbystrand, Skummeslöv, Skottorp kan vara intressant om det 
finns närhet till affär och en bättre kollektivtrafik, Knäred, Hishult. Överlag positiva 
till trygghetsbostäder, bra alternativ.  
 
 
§ 22/21 
Nybygge av äldreboende i Våxtorp, byggnation av bostäder öster om Granhem i 
Hishult 
Informationen flyttas fram till nästa möte. 
 
 
§ 23/21 
Seniordag 2022 
Laholms kommun kommer att sätta av pengar till Seniordagen, 40 000 kr. KPR be-
slutar att en Seniordag 2022 ska genomföras, datum för Seniordag 2022 blir torsda-
gen den 13 oktober 2022, på eftermiddagen.  
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KPR beslutar att en från varje organisation (PRO, SPF och SKPF) ska vara med och 
ansvara för att hålla ihop arbetet med Seniordag 2022. Kerstin Meuller (SKPF), 
Annita Asplid (PRO Laholm) och Karin Hellsten (SPF Seniorerna Laholm) väljs. 
Sammankallande: Kerstin Meuller.  
 
De ansvariga gör upp agendan för Seniordagen, ska utgå från det programmet som 
skulle varit förra gången (då det blev inställt). Komma med förslag på lokal. 
 
När program är klart kontaktar de ansvariga ordförande i KPR. Programmet ska in-
formeras om på KPR.  
 
 
§ 24/21 
Kommuninformation 
Ordförande går igenom protokollet från föregående möte med KPR: 
 
IT-guiden – kolla med Barbro Jönsson hur det ser ut, om den kommit i gång. 
Rosita Wärring (SPF Hishult) informerade om att Telia delat ut en broschyr - Enkelt 
att vara digital. 
 
Aktivitetsprogram för 79+ har inte riktigt landat.  
 
Det är inte avsatt några pengar till gratis bussresor för äldre.  
 
 
Information från kommunfullmäktige:  
Kommunen köpt mark Allarp 2:64. Satsa på skyltläge för företag. Göra en förbifart 
runt Skottorp, slipper köra med tung trafik förbi skolan bland annat.  
 
Priset på kall mat kommer den 1 mars 2022 att höjas från 60 kr till 62 kr. Vill man ha 
den hemkörd har den kostnaden varit subventionerad, men detta tas bort och kostna-
den blir nu 74 kr. 
 
Översyn av gällande ersättningsbestämmelser till förtroendevalda. Kommunstyrel-
sens ordförande har i arvode 87% av en riksdagsledamot ca 60 000 kr/mån. För när-
varande har ordförandena i socialnämnden (SON), samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN), barn- och ungdomsnämnden (BUN) och kultur- och utvecklingsnämnden 
(KUN) 45% av 87% (60 000 kr) i ersättning, från nästa mandatperiod kommer ordfö-
randena i KUN och BUN att ha 45% och i SON och SBN kommer ordförandena att 
få 50% av 87%. 
 
Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal från Hasslövs bygdegård beviljades, 
man söker även från staten, de beviljar 50%, kommunen beviljar 25% resten står man 
själv för.  
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Budgeten: Total budget 1,6 miljarder – Finns vissa områden man avvikit från jämfört 
med förra året. Satsar 8 miljoner på oförutsedda utgifter för att klara av en kraftig be-
folkningsökning framöver, 26 miljoner till avtalsmässiga lönekostnadsökningar, 3 
miljoner till SBN för tillkommande kapitalkostnader för investeringar i offentlig 
miljö och infrastruktur, 775 000 kr till två nya bygglovshandläggare, 1,7 miljoner till 
BUN för att motverka/stävja den oro som idag finns på de tre högstadieskolorna. 0,5 
miljoner till KUN för att gymnasiet ska kunna behålla sin kvalitet, ytterligare 0,5 mil-
joner till KUN för att möjliggöra ferieplatser till kommunens ungdomar. 1,7 miljoner 
till SON för att kunna införa heltid som norm. 700 000 kr till SON för förebyggande 
arbete mot barnfetma, ytterligare 700 000 kr till SON för en ANDTS-samordnare. 24 
miljoner till SON för att rätta till grundtilldelning inom äldreomsorgen samt individ- 
och familjeomsorg, SON har förvarnat om ett minus på 40–41 miljoner, finns förkla-
ringar till stora delar.  
 
Laholms kommun har ett överskott 35,2 miljoner eller 2,2%, aningen över kravet för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Räknar med att investera 176 miljoner, varav VA och avfallskollektiven står för 
knappt 60 miljoner av dessa.  
 
Behåller skattesatsen.  
 
 
Information från Kommunstyrelsen:  
Den 7 december 2021 togs beslut om Sunnanäng Ala 3:42 före detta rektorsbostaden, 
den ska renoveras för cirka 1,5 miljon. 
 
Information från Personal och organisationsutskottet:  
Haft löneöversyn – Prioriterade personalgruppen: Rektor grundskolan, skolsköters-
kor, lärare åk 7–9, gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen, bibliotekarier, 
bygglovshandläggare, planarkitekt, sjuksköterskor och socialsekreterare med myn-
dighetsutövning.  
 
SON bett KS att undersöka frågan, om man får ställa krav på utdrag från belast-
ningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. 
 
Bemanningsenheten. Heltid som norm innebär att vi måste ha en bemanningsenhet, 
måste finns en central enhet som fördelar timmarna när man får fler timmar.  
I november var tillsättningsgraden genom Bemanningsenhetens försorg 70%. 
 
§ 25/21  
Övrigt 
Ett förslag från KPR att i likhet med ”kommunfrukostmöte” bjuda in pensionärer till 
em.-fika där olika företrädare från kommunen presenterar sin verksamhet och svarar 
på frågor. Ordförande i KPR tar upp förslaget på KSLU.  
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Anita Asplid (PRO Laholm) framför att det hade varit bra med ett ”förmöte” innan 
KPR-mötet där bara pensionärsorganisationerna ingår. Kerstin Meuller (SKPF), 
Annita Asplid (PRO Laholm) och Karin Hellsten (SPF Seniorerna Laholm) ska vara 
med på ”förmötet”. Kan vara i en lokal i stationshuset. Annita Asplid (PRO Laholm) 
sammankallande. Förslag att ha förmötet ca tre veckor innan KPR-mötena.  
 
 
§ 26/21  
Sammanträdesdatum 2022 
Torsdagen den 17 mars 2022 kl. 13.00 
Torsdagen den 2 juni 2022 kl. 13.00 
Torsdagen den 8 september 2022 kl. 13.00 
Torsdagen den 8 december 2022 kl. 13.00 
 
 
§ 27/21 
Deltagande på distans 
Kommunala pensionärsrådets ordförande ställer frågan om samtliga representanter 
kan intyga att de har deltagit på lika villkor under sammanträdet och det ansåg man. 
 
 
Ordförande önskar kommunala pensionärsrådet en God jul och Gott nytt år. 
Vice ordförande önskade ordföranden det samma. 
_____ 


