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Plats och tid Räddningstjänsten, Laholm, kl. 09.00-11.45 
 
 
Beslutande Roland Norrman (M), ordförande 
 Eva M Larsson (MP), ledamot, deltar på distans 
 Majvor Persson (C), ledamot  
 Kristina Jönsson (S), ersättare, deltar på distans 
 
 Annita Asplid (PRO, deltar på distans 
 Nils-Inge Eriksson, PRO Knäred 
 Gunnel Nilsson, SPF Seniorerna Sydhalland 
 Karin Hellsten, SPF Seniorerna Laholm 
 Rosita Wärring, SPF Seniorerna Hishult 
 Christina Ullman, SPF Seniorerna Veinge/Tjärby 
 Kerstin Meuller, SKPF 
 Ingegärd Nordenberg, SKPF 
  
Övriga deltagande Kristina Isaksson, verksamhetschef § 15 p. 
 Caroline Jonsson, projektledare § 15 p. 
 Anette Larsson, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
Utses att justera  Rosita Wärring, SPF Seniorerna Hishult 
 
Tid för justering: 8 november 2021 kl. 10.45 
 
 
 
 
Paragrafer  14-17 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Roland Norrman (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Rosita Wärring, SPF Seniorerna Hishult 
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§ 14/21 
Val av justeringsman 
 
Till att justera dagens protokoll utses Rosita Wärring SPF Seniorerna Hishult, 
justeringen sker den 8 november kl. 10.45 i Stadshuset. 
 
 
§ 15/21 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
Kristina Isaksson, verksamhetschef Seniorspåret, informerar om: 
 
1. Gemensam upphandling av livsmedel till personer med detta behov i eget boende. 

Utvärdering av kostnader, miljöpåverkan och personalens inställning. 
Kördes igång efter andra upphandlingen som gjordes under april 2021, ej gjort 
någon bred utvärdering på detta ännu. Det var en som lämnade in anbud, de fick 
avtalet, de tar emot beställning och packar varor. Socialtjänsten har en uppbyggd 
transporttjänst via hjälpmedelsservice som levererar kyld mat och de levererar 
även dagligvarorna. De använder digitala nycklar, varorna kan levereras till kund 
samt plockas in i kylskåp. Gäller personer som har blivit beviljad insatsen inköp.  
Upphandlingen var uppdelad i fyra geografiska delar. företaget skulle kunna ta 
emot beställning och packa varor, att leverera varorna var ej med i upphandling-
en, det skulle lösas internt.  

 
2. Hur är beredskapen om det kommer en ny våg av pandemin 

Det som är utmaningen och kommer framöver att vara utmaning är tillgången på 
personal. Det kommer att bli svårare, Laholms kommun har en större andel äldre 
än genomsnittskommunen. Beredskapen betecknas som god, god tillgång till 
skyddsutrustning, har till och med lite för mycket skyddsutrustning, utmaning att 
hålla ut och hålla i den basala hygienen. Är duktiga på hygienen. Finns bra 
rutiner.  

 
3. Är all personal vaccinerad, hur tänker man kring ovaccinerad personal inom 

äldrevården. 
Socialnämnden har ingen sammanställning på vilka som är vaccinerade eller hur 
många som vaccinerat sig, pga patientsäkerhet. Personalen hänvisades till 
företagshälsovården för dos 1 och dos 2, sedan gick det över till regionen och var 
och en skulle vaccinera sig på anvisade ställen. 
I dagsläget avser inte socialtjänsten att endast vaccinerad personal får jobba inom 
äldreomsorgen. Man har skyddsutrustning i all nära vård, oavsett Covid, en rutin 
som är framtagen ur Covid-arbetet. Bästa skydd är att använda skyddsutrustning. 
Finns även boende som inte vill vaccinera sig.  
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4. Uppföljning sommaren 2021 
Sammanfattningsvis för äldreomsorgen: Gick in med bemanningsenheten i april 
månad, var försent för anställning av vikarier, med facit i hand skulle inte 
bemanningsenheten rekryterat vikarier denna sommaren, skapat frustrationer i 
verksamheten. Generellt sett fungerade första semesterperioden ganska bra. 
Andra perioden blev mycket tuffare, mer frånvaro bland personalen, nästan 
omöjligt att täcka med vikarier, blev en del beordring. Gjorde en del åtgärder för 
att få in personal, detta fick man äska medel till. 
När äskandet kom om att betala ut extra medel behandlade POU det skyndsamt. 
Verksamheterna måste tidigare komma på förslag till lösningar med att få in 
personal.  
Annons för semestervikarier till sommaren 2022 kommer att gå ut i november.  
KPR undrar om man gör en kontroll när man anställer om personen finns med i 
brottsregister? Svar nej. Den kontrollen görs bara när man anställer personal som 
ska jobba med barn och ungdomar. Verksamhetschefen inom Seniorer har ställt 
frågan till HR om vi har laglig rätt att införa kontroll i brottsregistret vid 
nyanställning, har ej fått svar ännu, återkommer med svar. Ordförande i KPR 
bevakar det under nästa POU. 
KPR vill ha en återkoppling längre fram gällande bemanningsenhetens tillsättning 
av vikarier med sms.  

 
5. Äldrevården och demensboende i kommunen, hur är tankar och planer närmaste 5-

10 åren. 
Det finns sju särskilda boenden, SÄBO, i Laholms kommun, på fyra av dessa 
finns avdelningar för personer med demens. Under våren har socialnämnden fattat 
beslut om att utöka platser 8 st, öppnade upp platser på Randerslund, och har även 
fått klartecken att öppna upp fler. Randerslund har nu två avdelningar för 
personer med demens, finns möjlighet att öppna upp fler platser. Gjort ytreno-
vering där.  
Tänkt att man ville ha ett samlat demensboende, samla kompetensen, när man har 
det utspritt på boendena blir det små öar där man jobbar för sig själv. Bas för 
anhöriga när man samlar kompetensen. Hälften av platserna på Randerslund är 
demensplatser. Stor del av Laholms kommuns demensplatser är på Randerslund, 
lite ute på andra platser. Politik och tjänstemän behöver sätta ner foten om ett 
förslag. 
 
Förstudie SÄBO och förskola i Våxtorp, SÄBO med 40 platser.  
 
Har precis startat upp ett arbete på Tangon, tittar på hur man kan bygga ut 
Tangon, behov av platser i centralorten. Ska jobba fram ett förslag.  
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Ordförande i KPR menar om kommunen skulle kunna hyra av bolaget som äger 
Vardaga i Allarp hade man fått fler platser, kommunen skulle kunna ha egen 
personal där.  
 
Ordförande i KPR menar att det pratas idag väldigt mycket om alternativ till 
SÄBO, så kallat trygghetsboende, kommunen ansvarar för samlingslokal och 
lokal för hemtjänst, avlastar SÄBO-platser. Socialnämnden har inte den frågan, 
man ansöker om boende hos dem som äger fastigheten.  
 
Ordförande i KPR menar att det är en fråga för fullmäktige att avgöra om man ska 
ha demenscenter eller om det ska finnas demensboende ute på olika boenden, 
eller både och. 
 
En utmaning är att det kommer många yngre med demens, viktig fråga att jobba 
med. 

 
Hälsofrämjandeenheten: 
 
6. Hur tänker kommunen angående digital kompetens för äldre 

Innan Pandemin hade vi en frivillig ”IT guide” som på bestämda tider fanns i 
”Möjligheternas rum” på Lingården och kunde hjälpa de som kom dit. Det fick 
pausas under pandemin och har inte kommit i gång igen ännu.  
 
Undersöker just nu möjligheten att utöka Fixartjänsten med ”digital fixare”.  
Då det är Hjälpmedelsservice som utför fixaruppdragen så har Barbro Jönsson, 
enhetschef på hälsofrämjandeenheten, startat en dialog med Ulrika Bergdahl som är 
chef för den verksamheten. Man hoppas kunna komma fram till en lösning. 
 
KPR är angelägna om att IT-guiden snarast kommer i gång. 

 
7. Har träffpunkterna för äldre i kommunen kommit i gång? 

De träffpunkter som Hälsofrämjandeenheten har ansvar för har haft i gång 
promenader och vissa utomhusaktiviteter under en längre tid. Nu under hösten har 
även inomhusaktiviteterna startat.  
Träffpunkt i Laholm kommer att nystarta på Tegelbruksvägen 3 (Lingården). Det 
dröjer lite till, under tiden ordnas vissa aktiviteter i lokal på Vandrarhemmet. Flyer 
om träffpunktsverksamheten delades ut vid KPR-mötet. Aktuella program finns på 
kommunens hemsida: 
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/traffpunkter-/ 
 
Det har gjorts en ”Tjänstedesign” gällande träffpunktsverksamheten. Synpunkter 
har inhämtats från en bred grupp, hur ska Träffpunkterna utformas? Det framkom 
tydliga önskemål om att träffpunkterna ute i de olika orterna inte bör vara 

https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/traffpunkter-/
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lokaliserade på SÄBO. Socialt innehåll och meningsfull vardag på SÄBO är 
jätteviktigt, det jobbas med som en egen del. 
 
Tidigare har aktivitetssamordnarna på SÄBO haft uppdraget att ha en öppen 
träffpunkt med aktiviteter för invånarna. Fortsättningsvis blir detta två olika delar.  
Fler träffpunkter kommer att startas, idéer och tankar är välkomna. 

 
8. Aktivitetsprogram för 79 plus 

Hälsofrämjande och förebyggande samtal erbjuds till kommunens 79-åringar, under 
pandemin har samtalen fått genomföras per telefon.  
Förenklad biståndshandläggning har införts i Laholms kommun från 1 oktober 2021 
och gäller för personer över 79 år. 

 
9. Gratis bussturer för 75 plus införs nu även i Hylte, Halmstad har redan detta. Hur 

ser det ut för Laholm 
Seniorbiljett finns i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Varje kommun tecknar eget 
avtal om de vill erbjuda seniorbiljett i sin kommun. Hylte har enbart ställt en fråga 
till Hallandstrafiken om vad det skulle kosta att ha seniorbiljett (på ett ungefär) och 
fått svar, men inga beslut är tagna och inga ingångna avtal finns på något sätt. 
Laholm har inte frågat och har inga beslut om detta heller, så ingenting är på gång. 
 
Kommunfullmäktige i Laholm har den 25 september 2018 avslagit en motion om 
fria bussresor för Laholms kommuns pensionärer över 70 år, beroende på vilka 
åldrar och under vilken tid som fria bussresor ska erbjudas pensionärer redovisades 
en kostnad på mellan 940 tkr och 3 250 tkr per år. 
 
Frågan har återigen lyfts i KSLU, men i KSLU´s förslag till budget finns inga 
pengar med till detta.  
Ordförande i KPR tar frågan med sig för att lyfta vid ett senare tillfälle. 
 

§ 16/21 
Kommuninformation 
 
Ordförande går igenom protokollet från föregående möte med KPR. 
 
Laholms kommun kommer att inrätta ANDTS-samordnare, tjänsten kommer att kosta 
ca 700 000 kr/år. Motion från Kristdemokraterna. 
 
Laholms kommun har beslutat att förstärka skyddet av skolor och förskolor. Motion 
från Socialdemokraterna. 
 
Budgetuppföljning 2, går 40 miljoner back i drift, huvuddelen står socialnämnden 
för. Två experter togs in för att titta på socialnämndens budget, de kom fram till att i 
runda tal har socialnämndens budget legat 15–20 miljoner fel i förhållande till 
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motsvarande kommuner. Äldreomsorgen med ca 15 miljoner minus och ca 5 miljoner 
minus på IFO, framför allt placeringar. Trots det stora minus inom drift gör 
kommunen ett plus på knappt 30 miljoner. 
 
Budget 2022: kommer att lägga en budget på 2,1 % över, satsar 24 miljoner till SON, 
1,7 miljoner på tre socialpedagoger inom BUNs verksamhet. 500 000 kr till KUN för 
att behålla standard gå gymnasieskolan. Ingen höjd skatt. Detta förslag är fastställt av 
KSLU, beslutas i november i KF. 
 
Politiska organisationen – Man har tittat över samhällsbyggnadsnämnden och den 
organisationen är beslutad och i gång. Har även tittat över övriga nämnder inför nästa 
mandatperiod, ändring så att det blir 9 ledamöter och 9 ersättare i varje nämnd, i 
övrigt ingen ändring i förhållande till hur det ser ut idag.  
 
Arvodesberedning tittar på ersättningar till politiker till nästa mandatperiod.  
 
Renovering av polishuset för ca 22 miljoner, ska få ett polishus som kan användas. 
Bland annat är det tänkt att den Statliga myndigheten skall sitta där.  
 
Ärenden som varit uppe på KSLU – som ska vidare till KS och eventuellt vidare till 
KF: 
På gång: 
Vill förvärva en fastighet Allarp 2:64 i Skottorp vid E6, behöver skyltmark och kan 
göra förbifart i Skottorp. Kostnad ca 5 miljoner. 
 
Va-taxan förslaget är ingen utökning.  
 
Avgifter för måltidsservice inom äldre och handikappomsorgen, kommer att höjas 
från 60 kr till 62 kr om förslaget går igenom. 
 
Yttrande till Hallandstrafiken om ny zonstruktur i den allmänna kollektivtrafiken, 
gäller hela Halland, kommer att gå ner från 27 till 8 zoner.  
 
§ 17/21  
Övrigt. 
 
Arvode till alla som närvarar vid KPR möte. KPR undrar vem som ska skriva under 
arvodesblankett. 
 
Seniordag som var planerad till mars 2020, blev inställd på grund av pandemin. 
Kommunala pensionärsrådet har ett önskemål att detta ska återupptas. Ordförande i 
KPR tar uppdraget att titta på finansiering för detta. Kommunala pensionärsrådet ska 
komma med förslag på datum när det ska vara. Knyter ihop det den 10 december 
(nästa KPR). 
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Val nästa år, hur kommunicerar man ut de olika politiska budskapen till 
medborgarna. Politikernas ansvar.  
 
Frågor/beslut som gäller i kommunen, hur får man ut den informationen. 
 
Efter branden i hemtjänstens lokal i Hishult så har boulebanan varit stängd, man 
undrar när boulebanan ska göras tillgänglig, frågan ska svaras på till nästa KPR.  
 
Måste byggas ute i Skummeslöv/Skottorp för äldre, mycket människor som bor där 
ute nu. 
 
Önskemål om aktivitetsprogram för personer över 79 år, finns i Halmstad, man får ett 
presentkort till ett värde av ca 400 kr att använda till aktiviteter i olika föreningar för 
att bryta ensamheten. Ordförande i KPR återredovisar på nästa möte den 10 
december. 
 
Nästa möte 10 december 2021. Lokal: Ej bestämd ännu. 


