
Protokoll 
Möte SPF Hallands RPR/KPR-grupp 25.11.2019 

Plats Mölle Falkenberg 

Närvarande : Inger Engstrand, Kerstin Uhrberg Johansson, 
Gerd Silk, Christer Danielson, Inga Börjesson, Ann-
Christine Gustavsson, Karin Hellsten, Boel Dahlberg, Gun 
Einarsson, Eva Börjesson, Lennart Wilhelmsson och Ann-
Margret Nilsson 

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och  öppnar mötet 

§ 2 Till sekreterare väljs Lennart Wilhelmsson 

§ 3 Minnesanteckningar från studiebesöket på 
äldreboendet Kungsängen i Kungsäter godkändes och lades 
till handlingarna. 
Alla berömde det fina boendet och var samtidigt unisont 
eniga om det felaktiga beslutet att stänga demensboendet i 
samma äldreboende. Det var en livlig diskussion om detta. 

§ 4 Vi diskuterar vad ett års fyra möten skall omfatta och 
samstämmighet rådde kring att enbart aktuella frågor 
hinns med. Bl.a. diskuterades VC-enkäten. Man tycker att 
antalet möten är lagom och nästa års möten fastställdes till 
den 24.2., 11.5., 28.9. och 23.11.(studiedag). 
Studiedagen beslöts omfatta anhörighetsfrågan. 

§ 5 Från Laholm rapporteras att det är slut med varm mat 
inom hemtjänsten från och med 2021. I Laholm skall slitna 
servicehus rivas och på något sätt ersättas med nybyggen 
av okänd karaktär. Man planerar seniordag i Laholm i mars 
2020. I Varberg betonar man att KPR-mötena mest 
innehåller information från kommunen och mycket litet 



deltagande i beslutsprocesser förekommer  förutom 
upphandlingen av den kylda maten inom hemtjänsten. 
Dessutom har nedläggandet av demensboendet i 
Kungsäter till förmån för ett LSS-boende diskuterats. I 
Halmstad kan man få betalt som måltidsvän om måltiden 
intages på ett särskilt boende och det planeras 
kvällsrestaurang  med vinrättigheter på dessa 
äldreboenden. Alla kommuner tycks kunna erbjuda digitala 
lås till sina bostäder där hemtjänsten är inkopplad. I 
Kungsbacka har POSAM startat undersökningar av 
kommunens vård och omsorgsboende där fokus är kring 
bemanning, utbildning och språkkunskaper etc. PRO gör 
samma i Halmstad men vill där vara ensamma om detta. 

§ 6 Någon gemensam fråga att driva i varje kommun var 
svårt att enas kring. 

§ 7 Från RPR redogjordes för senaste besöket på 
Hjälpmedelscentrum samt att äldremottagningar åter är på 
agendan liksom att samarbete mellan region och kommun 
skall diskuteras på kommande möte spec. samverkan 
mellan sjukhus och hemtjänst. 
Ordförande(Helen Andersson) och v.ordf (Sten-Erik 
Svensson) för RPR erbjuder sig att komma till  resp.KPR:s 
möte och informera om RPR. De är också villiga att 
diskutera samarbeten/informationsutbyten mellan RPR och 
KPR. 
§ 8 Beslöts att Temadagen den 25.3. skall innehålla 
information om boendet Kungsängen i Kungsäter, 
Inkontinens  och bla, inkontinens som orsak till ensamhet  
samt VC-enkäten. 

§ 9 Informerades om att reseersättning för deltagande i 
aktuellt möte skall begäras av lokalföreningen och ej 
distriktet. 

§ 10 Informerades om att samrådsgrupper finns i alla 
kommunerna. 



§ 11 I övrigt diskuterades tandhälsa och  tandhygien hos 
äldre och det finns utmärkta informatörer inom regionen. 

§ 12 Mötet avslutas och ordförande tackar för bra inlägg 
och diskussion 

 Nästa möte 24 februari 2020 

25.11.2019 

Lennart Wilhelmsson        Ann-Margret Nilsson 

Vid Pennan                           Justerar 


