
SPF Seniorerna Samrådsgruppen Halmstad 

Protokoll fört vid sammanträde med SPF Seniorerna Samrådsgruppen Halmstad 

Plats: Vuxenskolan, Bredgatan 5 Halmstad 

Närvarande:         

Ordföranden Anita Gunnarsson och Lars-Erik Johansson från Vi Tre, KPR Ann-Margret Nilsson 

och Margretha Persson från Snöstorp, Distriktet Lars Björk och Erik Jansson och Kerstin 

Uhrberg Johansson från Söndrumsvännerna, Thomas Adolfsson och Lars Persson från 

Tylövännerna, Elisabeth Brink och Kerstin Johansson från Gamletull, Ingrid Werlin från 

Breared och Hans Emanuelsson från Kvarnen. 

   

§ 1. Mötets öppnande 

Gruppens nyvalda ordförande Anita Gunnarsson tackade för förtroendet och hälsade alla    

välkomna.                   

Söndrumsvännerna stod för värdskapet. 

§ 2. Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare valdes Kerstin Uhrberg Johansson och till justerare valdes Erik Jansson. 

§ 3. Godkännande av dagordningen. 

Godkändes. 

§ 4. Föregående protokoll 

Godkändes. 

§ 5. Rapporter 

        KPR:                     

Ann-Margret Nilsson informerade från KPR:s möte 2020-09-10, där bl.a. kommunens trygg-

hetsstrateg redogjorde för kommunens mål att öka tryggheten och minska brottsligheten.                                                                                                                  

Rapport lämnades ang. incidenten vid servicehuset Ljungblomman i Simlångsdalen där 

matleverans från Servicenämndens måltidsservice uteblev. Hemtjänstpersonalen ordnade 

dock mat så ingen blev utan mat den dagen. 

Ann-Margret Nilsson och representant från PRO rapporterade på KPR-mötet från 

Vårdcentralsundersökningen, som genomförts av pensionärsorganisationerna under åren 

2019-2020. Uppföljning kommer att ske. 

Tillförordnad förvaltningschef Hans Ekberg gav bl.a. en lägesrapport om Covid – 19 samt 



att  statsbidrag erhållits, kr 1.723.000, för verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom 

digitalisering, 

att  avtal om God och Nära Vård, mellan Regionen/Primärvård och Kommunen inte fungerar 

helt tillfredställande, 

att  E-handel av dagligvaror i hemtjänsten har upphandlats, vilket innebär en tidsbesparing 

där personal kan frigöras för vård och omsorg, 

att  Hemvårdsnämnden förespråkar 60 äldreboendeplatser år 2023 på Ranagård i Söndrum 

(inte 120 platser som kommunstyrelsen samhällsutbyggnadsutskott önskar)  samt meddelar 

att ytterligare 60 äldreboendeplatser behövs år 2025 i Söndrum.  

Ann-Margret Nilsson informerade även Samrådsgruppen att pensionärsorganisationerna 

lämnat skrivelse/remissutlåtande ang det planerade 16-våningshotellet vid Österskans. 

Organisationerna är starkt kritiska till det planerade bygget. 

        RPR: 

Ann-Margret Nilsson rapporterade från mötet bl.a. att Regionens kulturplan föredragits samt 

att  Regionernas Minnesenheter ( hanterar Alzheimers sjukdom) som för närvarande finns i 

Halmstad och Varberg föreslås att bara finnas i Varberg, 

 att  Vårdcentralsundersökningen presenterats för Regionen. 

       Distriktet: 

Lars Björk rapporterade att Katrinebergs Folkhögskola är stängd för lokalbokning/möte p.g.a. 

pandemin samt 

att  ordförandena i SPF-föreningarn i Halland kommer att inbjudas till möte 2020-10-21 på 

Öströö fårfarm i Tvååker, 

att  ekonomin i distriktet är god, men att SPF Seniorerna tyvärr tappar medlemmar. Tips på 

att  behålla/rekrytera medlemmar är t.ex. annonsering via Facebook,  

att varken Distriktet eller Förbundet rekommenderar sänkt medlemsavgift p.g.a. inställda 

medlemsmöten eller aktiviteter, 

att  Distriktet behöver en ny aktivitetsledare för mattcurlingen. Han vädjar om hjälp från 

föreningarna. 

       Övrigt: 

Margareta Persson, Snöstorp informerade om skrivelse de fått från Fonus ang medlemskap 

och önskemål om information till våra medlemmar om Fonus förmåner för SPF-medlemmar. 

Vår uppfattning är att vi skall meddela våra medlemmar att de kan välja själv vilka förmåner 



de vill nyttja i SPF:s stora ”smörgåsbord”.                                                                              

Margareta riktade även en fråga till Lars Björk om distriktet har något samlat material för 

medlemsvärvning och om distriktet kan bidra med pengar för att bekosta annonsering eller 

dyl.                                 

     

§ 6. Idéutbyte mellan föreningarna 

Kvarnen Harplinge: Medlemsmöte i november, underhållning, max 50 personer. 

Utomhusaktiviteter.                

Söndrumsvännerna: Facebooksannonsering. Utomhusaktiviteter. Mattcurling. Vinkunskap ca 

20 personer Coronaanpassat. Läs- och res Skåne, planerat max 30 medlemmar/gång. 

Snöstorp: Boule. Utomhusgolf. Övriga utomhusaktiviteter. studiebesök Vapnö. Musikquiz. 

Ev. handarbets- och läsecirkel. 

Tylövännerna: Sms till alla medlemmar om vad som händer. Diskussions-  och skrivargrupp. 

Gamletull: Utomhusgolf. Cirkel, 6 personer, som skall vara stödja ensamma medlemmar. 

Data och mobilkurs, 3 tillfällen 10 medlemmar. 

Breared: Naturpromenader. Styrketräning 3-4 personer/gång. Canasta 8 personer. Stick- och 

bokcafé. 

Vi Tre Kvibille: Boule. Promenader. Tipspromenad. 

§ 7. Lokaler 

Vi får kostnadsfritt använda Vuxenskolans lokaler, dels på Bredgatan 5, dels på Nässjögatan. 

§ 8. Nästa sammanträde och värd 

Den 17 november klockan 9.00, Vuxenskolans lokaler på Nässjövägen. Värd är Snöstorp. 

§ 9. Avslutning 

Ordförande Anita Gunnarsson avslutade mötet och tackade alla för visat intresse, samt 

riktade ett tack till Söndrumsvännerna för fikat. 

 

Halmstad 2020-10-06 

 

Kerstin Uhrberg Johansson         Anita Gunnarsson                             Erik Jansson                               

Sekreterare                                    Ordförande                                        Justerare 

 



                                        

  

 

 

 

 

 

 

         

  

          

 


