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Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset Laholm, kl. 13.00-15.25 
 
 
Beslutande Anita Fast (M), ordförande 
 Maj-Lis Jeppsson (SD), ledamot  
 Jessica Enoksson (KD), ledamot 
 Annita Asplid, PRO Laholm 
 Lillemor Johnsson, SPF Sydhalland 
 Karin Hellsten, SPF Laholm 
 Birgitta Annerfors, SPF Hishult 
 Ulla Martinsson, SPF Ränneslöv/Ysby 
 Kerstin Jönsson, SPF Veinge/Tjärby 
 Kerstin Meuller, SKPF 
 Ingegärd Nordenberg, SKPF 
   
Övriga deltagande Gun Nordström, PRO Laholm 
 Nils-Inge Eriksson, PRO Knäred 
 Peter Berndtsson, (SD), ersättare 
 Ove Bengtsson (C), ersättare § 5 
 Anette Larsson, sekreterare  
 Eva Thelander, verksamhetschef § 4 A 
 Kristina Isaksson, verksamhetschef § 4 B 
 Barbro Jönsson, enhetschef § 4 C 
 Pia Kyttä, biblioteket Laholm § 4 D 
 Jeanette Poulsen, medborgarservice § 4 E 
 Helena Hammarlund, medborgarserivice § 4 E 
  
 
Utses att justera  Kerstin Meuller, SKPF 
 
Tid för justering: den 13 mars 2023 kl. 13.00 
 
 
Paragrafer  1-6 
 
 
 
Sekreterare ______________________________ 
 Anette Larsson 
 
 
 
 
Ordförande ______________________________ 
 Anita Fast (M) 
 
 
 
 
Justerande ______________________________ 
 Kerstin Meuller, SKPF 
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§ 1/23 
Val av justeringsman 
Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Meuller, SKPF. Justeringen sker den 13 
mars 2023 kl. 13.00 i Stadshuset. 
 
 
§ 2/23 
Val av vice ordförande 
Kommunstyrelsen utser ordförande till kommunala pensionärsrådet bland kommu-
nens ledamöter, enligt reglemente för kommunens pensionärsråd. Rådet utser inom 
sig en vice ordförande. 
 
Kommunstyrelsen har utsett Anita Fast (M) till ordförande i kommunala pensionärs-
rådet för mandatperioden 2023-2026 
 
Kommunala pensionärsrådet utser Annita Asplid, PRO Laholm till vice ordförande i 
kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2023-2026. 
 
 
§ 3/23 
Föregående mötes protokoll 
Ordförande går igenom protokollet från mötet den 8 september 2022. 
 
 
§ 4/23 
Information utifrån inkomna frågor från pensionärsorganisationerna 
 
A. Eva Thelander, verksamhetschef Hälso- och sjukvård 
 

- Hur arbetar Laholms kommun med “God och nära vård” 
 
Svar: Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos be-
folkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 
Andelen äldre personer ökar, fortsätter vi bemanna vård- och omsorgsyrket som vi 
gör idag kommer 100 % av all nytillgänglig arbetskraft behöva jobba inom vård och 
omsorg 2030. Har en gemensam nämnd GNHH – lyfta frågor om samverkan och 
hjälpmedel.  
 
I Laholm har man startat upp samverkan bistånd ÄO-HSL – ett projekt där arbetste-
rapeut träffar brukare innan bistånd för att se vilka hjälpmedel som behövs för att 
klara dusch själv samt fördröja behov av bistånd. Både LSS och ÄO jobbar nu till-
sammans med HSL med medicingivare, brukare nöjda. Frigjort tid för ÄO genom di-
gitala inköp. Nya lönekriterier kopplade till personcentrerad vård. LSS-boet digitalt 
verktyg stärka brukares självständighet men också för att säkerställa kvalitet. Hand-
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ledning/metodstöd mellan socialförvaltning och barn- och ungdomsförvaltning för att 
säkerställa bemötande. 
 
Vad görs nu: 
All personal får utbildning i SIP, utökning av SSK på SÄBO över tid med hjälp av 
statliga medel, kommer att arbeta IBIC inspirerat i myndighetsutövning i samband 
med nytt verksamhetssystem IBIC - individens behov i centrum, digitala hjälpmedel 
som VR, aktiveringsboards mm till SÄBO och LSS. 
_____ 

 
 

B. Kristina Isaksson från Senior 
 

- Hur är tillgången på platser till demensboende, platser till dagverksamhet för de-
menta och avlastningsplatser för dementa i Laholms kommun 
 

Svar: Totalt finns 208 SÄBO-platser varav 40 utgör demensplatser (19 %). Social-
nämnden gjort en upphandling av 10 demensplatser som Vardaga vann, men de får 
inte något tillstånd från IVO, vilket gör att socialnämnden inte kan använda Vardaga. 
Socialnämnden beslutade den 28 februari att omvandla 8 platser i egen regi till de-
mensplatser. 
 
Har totalt 11 personer som har gynnande beslut demensplats, inga lediga demensplat-
ser idag. Behöver skyndsamt ställa om en avdelning för att kunna möta behovet av 
demensplatser. Jobbar med Fridhemsgården. 
 
Dagverksamhet – Gärdet har fullt men det finns platser i egen regi (Fridhemsgården 
ljuspunkten).  
 
 

- Aktivitetsprogram på sjuk/vårdboende i Laholms kommun finns det 
 
Svar: 
Randerslund – Har program för aktiviteter på boendet, anordnar aktiviteter även 
spontant. Träffpunkten i Ränneslöv har ibland sina aktiviteter på Randerslund, då har 
brukarna på Randerslund en större möjlighet till aktiviteter eftersom de även kan 
delta på dessa aktiviteter. 
 
Båstadvägen - Har program för aktiviteter för boendet, har även spontanaktiviteter. 
Har väntjänst med tidningsläsning. 
 
Fridhemsgården – Har månadsblad för aktiviteter ute på navet. 
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Björkebogården – Håller på att ta fram en aktivitetskalender. Anordnar aktiviteter 
men har inte upprättat något program. Fram tills nu bara få aktiviteter i veckan, en-
kelt aktivitetsblad som sett lika ut vecka efter vecka. 
 
Tangon – Har ett aktivitetsprogram där aktivitetssamordnarna delar ut månadsplane-
ring för aktiviteter. Alla avdelningar har en tavla där de kan skriva upp dagliga 
mindre aktiviteter. 
 
Solhemmet – Har program för aktiviteter på boendet.  
 
Smedjebacken – Har en aktivitet varje dag, har även spontanaktiviteter utifrån vad 
som är lämpligt. Träffpunkten anordnar minst en aktivitet i veckan där brukare på 
korttid erbjuds att delta. 
____ 

 
 

C. Barbro Jönsson, Hälsofrämjandeenheten 
 

- Finns det möjlighet till kaffekokning på Lingården nu? 
 
Svar: Vill man ha tillgång till kaffekokning måste man boka rummet – Buketten. 
 
 

- Bättre information till 72+ om aktiviteter som finns i kommunen, gärna person-
liga möten.  
 

Svar: Förebyggande hembesök till 72+ görs inte i Laholm längre.  
 
Det finns 12 träffpunkter ute i samhällena, en mötesplats för gemenskap där man kan 
delta i aktiviteter, träffpunkterna är lite olika uppbyggda och man samarbetar med 
olika föreningar. Program och vilka träffpunkter som finns hittar man på Laholms 
kommuns hemsida www.laholm.se / Stöd och omsorg / Seniorer / Träffpunkter.  
 
KPR framför att man saknar träffpunkt på Tangon. 
 
 

- Bättre information om program för ”eftermiddagslediga” 
 
Svar: För dig som är ledig – besöksantalet har minskat. Kommer ut broschyr, men 
broschyren har ofta kommit ut väldigt sent.  
Barbro Jönsson tar med sig att man får bli bättre på att sprida informationen i tid.  
_____ 

 
 

http://www.laholm.se/
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D. Biblioteket 

 
- Digitalhjälpen på biblioteket önskas utökad och flexibla tider 

 
Svar: Digitalhjälpen är i liten skala, har drop-in tisdagar kl. 11-12, har inte så mycket 
besök. Biblioteket kan även hjälpa till på andra tider i mån av tid. Kommunala pen-
sionärsrådet anser att det är en dum tid, man lagar middag då, önskar att det är på ef-
termiddagen istället. Helst inte onsdagar. Biblioteket tar synpunkten med sig. 
 
Den 18 april kl. 14.00 är det en informationsträff på Biblioteket i Laholm om Digital 
delaktighet, tanken är att biblioteket ska samla och höra vad man vill ha och sedan ut-
ifrån det ha träffar tex prata om olika appar - exempelvis hur parkerar man i Halm-
stad med en parkeringsapp.  
Hur ska man marknadsföra informationen – tex via träffpunkter, Röda korset, pen-
sionärsföreningar som kan ta upp på sina medlemsmöten. Skicka ut via KPR-
sändlista.  
_____ 

 
 

E. Medborgarservice 
 

- Hur beviljas tillstånd för rätt till handikappsparkering 
 
Svar: Ansökningsblankett ska fyllas i, blanketten får man hos medborgarservice. 
Blanketten ska innehålla läkarutlåtande och foto. Kan söka som förare och passage-
rare. Ansökan lämnas till medborgarservice som gör en bedömning. Komplex fråga 
väldigt individuell. Kan också behöva göras en gångbedömning. Hur långt ska man 
kunna gå – finns ett riktmärke, läkare bedömer det. Besluten gäller fem år och kan 
överklagas till Länsstyrelsen. 
Över tid har regelverkets stärkts upp. Anledning till uppskärpning, är att det är en 
värdehandling som missbrukats.  
_____ 
 
 
F. Anita Fast, kommunala pensionärsrådets ordförande 

 
- Besparingsplaner, hur mycket drabbar vården 

Svar: Äldreomsorgen fredad så långt det går.  
 
- Svar på utredning angående matsalar på SÄBO enligt § 27/22 2022-09-08 

Svar: Socialnämnden beslutade den 28 februari 2023 § 28 att man i nuläget inte ska 
utreda frågan utan hänvisar den till besparingsuppdraget. 
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- Önskemål att personer i beslutande ställning visar sig ute i verksamheterna 
Kommunala pensionärsrådet framför att chefer på SÄBO sitter på kontoret är inte ute 
och ser hur det är i verksamheten, önskemål att dessa är ute i verksamheten.  
Svar: Ordförande tar frågan med sig. 
 

- Remissyttrandet över Riktlinjer för trygghetsboende i Laholms kommun, vad har 
hänt.  

Svar: Remissyttranden har kommit in och man ska börja titta på det. 
_____ 
 
 
§ 5/23 
Kommuninformation 
 
Ove Bengtsson (C) informerar om besparing inom Laholms kommun. I januari 2023 
fick tjänstemännen i uppdrag att se över verksamheterna med anledning av besparing. 
Förslag att kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet fördelas ut på de andra 
nämnderna. Efter remissrunda beslutas att återremittera ärendet till demokrati- och 
organisationsberedningen, titta på hur det är möjligt att göra en kultur- och 
fritidsnämnd. Man tittar på skattehöjning och besparing - 35 miljoner inför 2024. 
 
Fråga från representant i KPR: Hur mycket besparing av att lägga ner biblioteket i 
Våxtorp? 
 – Ambitionen är att man ska kunna ha det i nya Solgården när det är byggt. 
 
 
§ 6/23 
Övriga frågor 
 
Anita Fast tog upp frågan: Om verksamheterna har något de vill informera om, om 
detta ska läggas som en punkt till dagordningen. KPR anser att det skulle vara bra.  
 
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2023 § 20 gällande val av representanter i 
kommunens pensionärsråd bifogas kommuala pensionärsrådets protokoll. 
 
Pensionärsföreningarna haft studiecirklar där man pratat om appar, att inte bli lurad 
mm i den digitala världen. 
 
Nästa möte den 11 maj 2023 kl 13.00. 
_____ 

 


