
Protokoll vid KPR/RPR-sammanträde i SV:s Lokaler 
Möllegatan 11,Falkenberg 25.2.2019


Deltagare: Ann-Margret Nilsson Halmstad, Lennart 
Wilhelmsson Varberg, Boel Dahlberg Falkenberg, 
Gerd Silk Falkenberg, Ebba Antonsson Hylte, Britt-
Marie Holmbergh Hylte och Eva Börjesson Varberg


§ 1) Ordföranden Ann-Margret Nilsson förklarar mötet 
öppnat och hälsar alla välkomna.


§ 2) Till sekreterare för mötet valdes Lennart 
Wilhelmsson.


§ 3) Nomineringar till KPR diskuterades och beslöts 
att samrådsgruppen i varje kommun utser KPR-
representanter och namnen på dessa insändes till 
kommunen senast den 1.11. det år 
kommunalfullmäktige väljes. Samma föreslås för 
RPR-representanter. Båda dessa kategorier skall 
väljas för en mandatperiod.


§ 4) Påmindes om att RPR bjuder in representanter 
från KPR och lokala nämnden i den kommun RPR-
mötet hålles. Inskärpes vikten av att de inbjudna 
enbart kort sammanfattar nyheter och framtida idéer 
och planer.




§ 5) Se bilagd verksamhetsplan för 2019. Lagom antal  
åtgärdspunkter upptagna och nästa mötes(13.5.2019) 
huvudpunkt blir äldremottagningar. 2018 års 
verksamhetsberättelse har bilagts till protokollet.


§ 6) Korta rapporter från KPR i varje kommun

Varberg: Skall vara mer aktiva vid byggplanering av 
bostäder för äldre.Fått information om nya simhallen 
med lokaler speciellt anpassade för äldre 
bl.a.gym.Idrottskola för seniorer, vilket informeras om 
vid Seniormässan. Aldrig ensamprojektet är inget 
som kommunen engagerar sig i.

Falkenberg:Ny politisk ledning utan erfarenhet och tid 
behövs för den att sätta sig in i frågorna. Information 
om PIO(planeringscenter för individuell omsorg) Ny 
digital apparat för påminnelser om 
läkemedelsintag.Om medicinen ej intages enl plan så 
larm till hemtjänsten som då gör hembesök.Informera 
seniorer om elektroniska hjälpmedel och på så sätt 
vänja seniorer vid detta. Färdtjänsten har justerat sina 
priser så de ligger på samma nivå som övriga 
kommuner i regionen.

Halmstad: KPR kommer in allt tidigare i all planering. 
Speciellt utskott för detta.Alla projekt skall diskuteras 
utifrån ensamhetssynpunkt. Alla i KPR har fått en I-
pad där alla handlingar finnes.

Hyltebruk: Man inser behovet av äldrebostäder och 
jobbar med planering av detta. Vårdcentralen skall 
förstärkas med fler resurser då det är visst avstånd till 



Lasarettet i Halmstad. Fått röntgenresurser bl.a.. Man 
har fri gymnastik för alla över 70 år.

Kungsbacka: Ingen representant på dagens möte.

Laholm: Ingen representant på dagens möte.

RPR: Ny ordförande (Helen Andersson) som visar 
stort engagemang. Arbetar för fria resor i hela region 
Halland. Borgholmsmodellen diskuteras och i region 
Halland arbetar man delvis efter detta koncept.


§ 7) Hur skall vi nå ut till medlemmarna med 
information från KPR och RPR. Förslaget är att kalla 
informationen för allmän samhällsinformation från 
region resp. Kommun. Har vid prov givit bra utslag.


§ 8) RPR-KPR-dagen 10.4 2019.Följande program är 
klart med: Föreläsning av Jenny Widal  chef för 
hemvårdsförvaltningen i Halmstad, Hörselnedsättning 
med audionomerna Ebba Åkesson och Cecilia Storm 
samt Tema om ensamhet med Björn Eriksson och ev 
något lättsamt från Hallands Bildningsförbund.


§ 9) Under övriga frågor togs tandvård för äldre upp 
och planeras att tas upp i RPR igen. Dessutom 
föreslogs en stående punkt vid RPR/KPR möten med 
rubrik: Vad KPR vill att RPR skall driva.


§ 10) Nästa möte 13.5.2019 


§ 11) Beslutas om att föreslå  studiebesök till hösten  
på Kungsäters äldreboende Kungsängen.




§ 12) Ordföranden avslutar mötet och tackar alla för 
aktivt deltagande.


Vid protokollet:               Ordförande


Lennart Wilhelmsson     Ann-Margret Nilsson



