
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Kvarnen onsdagen 

den 9 januari 2019 på Livbojen 

Närvarande: Hans Emanuelsson ordförande, Inger Edling, Inger Engstrand, Berit Wiklund, 

Pia Flodin, Torsten Gantén, Anders Kinch 

§ 147 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Hans Emanuelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 148 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt. 

 

§ 149 Föregående protokoll Hallands Distrikt 

Hans Emanuelsson informerade om medlemsrekrytering, 80-årskaffe och tårta till hösten som 

alla medlemmar skall bjudas på. 

Vårdcentralsundersökningen i Jönköping skall Erik Jansson skaffa fakta om. 

Dispensundersökning ang. skatteregler rörande arvodering varje månad har Christer 

Danielsson skickat in för distriktet. 

Ifrån årsavgiften/ SPF medlem, som är 250 kr. för år 2020, går 20 kr. till Distriktet, 160 kr. 

till förbundet och SPF Kvarnen får 70 kr. 

 

§ 150 Protokoll SPF Kvarnen 2018-12-05 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 151 Program SPF Kvarnen Våren 2019 

Program och övriga handlingar inför årsmötet 2019 är klara och utskickade. 

Valberedningens förslag läggs ut på Hemsidan och är tillgängligt på årsmötet. 

 

§ 152 Budget 

Kassör Berit Wiklund redogjorde för Resultatrapport 2018 och Balansrapport 2018. 

Beslut: Att godkänna rapporterna.  Ny Budget för 2019 pågår. 

 

§ 153 Medlem 

Torsten Gantén informerade om att vi har 533 betalande medlemmar och 10 är på ingående. 

All information som skickas ut via E-post till våra medlemmar når inte ut till alla beroende på 

en större mängd information och olika mottagningskapacitet som kan vara för låg och ger 

stopp i distributionen till övriga medlemmar. Vi behöver nya informationsvägar. 

 

§ 154 Hemsidan 

Fungerar utmärkt. 

 

§ 155 KPR 

Inger Engstrand informerade från KPR 2018-12-06. Hallandstrafiken informerar om att nytt 

biljettsystem, biljettsortiment och minskning av zonindelningen skall införas. Förslaget är att 

gå från dagens nuvarande 27 zoner med 378 olika kombinationer till 8 zoner med sammanlagt 

36 olika biljettkombinationer. Målsättningen är att det skall bli enklare för alla att resa med 

Hallandstrafiken. Biljettsortiment och biljettsystem införs sommaren 2019. 

Är man kund i det gamla systemet gäller det till juni 2020. 

Gällande Seniorkortet från 70 år har nytt avtal tecknats med Halmstad kommun 1 år till.  

 



 

 
 

 

För information till allmänheten kommer en ny kommunikationsplan att tas fram. 

Hemvårdsnämnden Beslut Hemvårdsnämnden 181128. Justeringar av minibelopp och 

maxtaxa inom hemtjänst mm, för år 2019 utifrån det förhöjda prisbasbeloppet, samt justering 

av minibeloppet till följd av lagändring gällande kostnadsposten radio- och TV-avgift. 

Hemvårdsnämnden beslutar att avge en avsiktsförklaring om att driva Harplinge 

Äldreboende som en intraprenad. Samtliga av personalen är intresserade utom en person. 

Hemlösheten i Halmstad. Personal inom hemvårdsförvaltningen uppger att det ökande 

antalet orosanmälningar om personer som är eller riskerar att bli hemlösa och som samtidigt 

är i behov av hemtjänst eller dylikt är mycket svårhanterligt. 

Sjukhuset i Halmstad har lämnat synpunkter och avvikelser kopplade till kommunens 

hantering när det gäller hemlösa patienter i behov av tak över huvudet i samband med 

utskrivning från sjukhus. Synpunkterna är riktade till kommunen som huvudman med ansvar 

för bostads- och sociala frågor kopplade till hemlöshet. Risken ökar för att sjukhusplatser och 

kommunens korttidsplatser för dygnet runt, karaktärvård, börjar användas som nödfallsinsats 

för pat. som har behov av omsorgsinsatser men är utan bostad.  

 Redovisning Äldreenkät. Svarande är personer med hemtjänstinsatser och äldre på 

äldreboende i hela Sverige. Sämst resultat i båda grupperna handlar om ensamheten. 

God och nära vård. Information Eva - Karin Stenberg MAS (medicinsk ansvarig 

sjuksköterska). Målet är att patienten får en God och Nära och samordnad vård och omsorg 

som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser. Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan 

specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med 

socialtjänsten. 

Inger informerade om att KPR- protokollen blir mer och mer innehållsrika och anser att en del 

är information som skall komma våra medlemmar till del. Hur finna bra informationsvägar? 

 

§ 156 Verksamhetsplan 2019, distriktet 

Verksamhetsplan 2019 SPF Seniorerna Distrikt Halland är klar, utskickad och ligger på 

distriktets hemsida. 

 

§ 157 Övrigt 

Vattengymnastik. Pia informerade om att någon fast ledare för vattengympan inte finns. Den 

som skulle kommit har lämnat återbud. Madeleine Magnusson går in tills vidare. 

Årsmötet. Avstämning. Vi avvaktar Valberedningens förslag. 

Informationsmöte med HFAB. Inger Engstrand har varit i kontakt med HFAB. Förslag 

informationsmöte den 28/1 i Harplinge församlingsgård. Vi bjuder på fika och kantor Sven 

Engström på musikunderhållning. HFAB har ännu ej givit besked. Avstämning mån.möt.14/1. 

  

§ 158 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 6 februari kl.09.00 på Livbojen. 

 

§ 159 Sammanträdets avslutning 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Haverdal 2019-01-09 

 

 

……………………………….  ……………………………. 

Hans Emanuelsson ordförande  Inger Engstrand sekreterare 


