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Plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 

2019-10-24, kl. 13.30-15.45    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Karl-Erik Lövdahl, Kerstin Nilsson, Jonny Persson 
 
  För SPF 
  Lena Nordström, Ann-Margret Nilsson 
  
  För SKPF 
  Ann-Greta Bengtsson, Dagmar Luhanka 
 
  Förtroendevalda 

Reino Renkert, Rose-Marie Henriksson 
 

Ersättare: Per Meijer PRO, Leif Gustavsson PRO, Inger Engstrand SPF, 
Kerstin Uhrberg Johansson, Ing-Britt Hansson SKPF 

 
Övriga: Gun Yström, Jennie Vidal, Thomas Ingelstrand, Niklas Petersson 

Fröling, Susanne Karlsson, Ana Maria Chrysoulakis, Heidi 
Nilsson, Jeanette Hembring-Stjernström 

  
 
 
Utses att justera: Lena Nordström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 55 – 66 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Gun Yström 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Lena Nordström 
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§ 55 
Mötets öppnande 
Vice ordförande Gun Yström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 56 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes med följande tillägg: 
Nyhetsbrev – Öppna, Spara, Skicka vidare 
 
§ 57 
Val av justerare 
Lena Nordström, SPF valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Gun 
Yström.  
 
§ 58 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 59 
Ekonomi, delår 2 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller informerar om prognos måluppfyllelse 2019.  
Hemvårdsnämnden har i sin verksamhetsplan sju (7) verksamhetsmål kopplade till 
kommunfullmäktigemål. Efter första tertialet görs bedömningen: 

• Att sex (6) verksamhetsmål kommer att uppnås 
 

Hemvårdsnämnden ska ge säker vård, omsorg och rehabilitering av god kvalitet 
enligt kundupplevd kvalitet 
 
Hemvårdsnämnden ska erbjuda en trygg, effektiv och sammanhållen vård, omsorg 
och rehabilitering som utgår ifrån kundens behov. 
 
Hemvårdsnämnden ska genom ett förebyggande arbete främja möjligheten till aktivt 
liv och en jämlik hälsa 
 
Verksamheten ska bidra till att klimatpåverkan i Halmstad ska minska 
 
Hemvårdsnämnden ska ha en god förmåga att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter 
 
Verksamheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande 
ledar- och medledarskap. (K) 

 
• Att ett (1) verksamhetsmål i nuläget är svårbedömt huruvida det kommer att nås eller 

inte: 
 

Hemvårdsnämnden ska möjliggöra en god livsplats och bra boendemiljö för äldre. 
 

I verksamhetsredovisningen efter första tertialet kan utläsas att samtliga 53 aktiviteter, som 
fastställts i Verksamhetsplan 2019-2021 är pågående eller avslutade, i syfte att uppfylla 
målen. Vissa mätningar (mätetal) görs löpande, medan andra är årliga avstämningar. Med 
detta följer viss osäkerhet i prognoserna. 
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Internkontroller och uppföljningar: 
Internkontroller genomförs löpande under året och sammanställt resultat kommer att 
redovisas i samband med verksamhetsberättelse och bokslut 2019. 
 
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om att utfallet efter åtta månader 
indikerar att äldreomsorgens drift 2019 kommer att göra ett överskott på 11 000 kkr.  
 
Inom hemtjänst samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet förväntas överskott, 
medan det inom särskilt boende prognostiseras ett litet underskott. Även hemtjänsten har 
ökat sitt överskott då timmarna har minskat något och genom att effektivisering med hjälp av 
digitalisering, personalschema och ruttoptimering ger fortsatt önskad effekt.  
 
Nuvarande verksamhetssystem uppfyller inte lagkraven och får endast användas genom att 
nämnden ansökt och beviljats dispens från socialstyrelsen i avvaktan på ett nytt IT-system. 
Upphandlingen har försenats så endast en mindre del kommer att faktureras i år och 
resterande belastar istället nästkommande år. Totalt visar IT därmed ett överskott på 3 500 
kkr. 
 
När det gäller investeringar förväntas utfall sammanfalla med budget. 
 
Årets resultatbalansering på 14 700 kkr är medräknad i prognosen. Utan denna hade 
nämnden prognostiserat ett underskott på 3 700 kkr. 
Förvaltningen ser också ökade kostnader i samband med förändrade lagkrav när det gäller 
kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvårdslagen. 
 
 
Susanne Karlsson, HR strateg informerar om personredovisning, delår 2.  
I personalredovisningen för delårsbokslut har antalet tillsvidareanställda minskat något 
jämfört med samma tidpunkt i fjol (1791 år 2019, 1793 år 2018). Gällande hälsotal så har 
antalet sjukdagar per person ökat något på totalen, en halv dag per medarbetare och år, 
däremot så har korttidsfrånvaron minskat. Frisktalet (andel medarbetare utan sjukdag) är 
något bättre jämfört med föregående års mätning. 
 
§ 60 
Äldre enkät 
Thomas Ingelstrand informerar om socialstyrelsens äldre enkät, Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. 
Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag 
för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. 
 
Enkätundersökningen om vad de äldre tycker om äldreomsorgen har genomförts på ett 
jämförbart sätt årligen sedan 2013. Årets undersökning genomfördes från mitten av mars till 
och med 24 maj 2019. Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2018 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Undantaget 
är personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller 
trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende. 
Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och 
presentationsmaterial. Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på 
uppdrag av Socialstyrelsen.  
 
På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella resultaten. Resultat finns 
också redovisade per län och kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande. 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Deltagare Halmstad 
Hemtjänst: 63,8 % (riket 60,1 %) totalt svarade 1114 personer i kommunen 
 
Vem har besvarat enkäten?  
53 % den äldre själv 
10 % ihop med någon annan 
37 % enbart någon annan 
 
Äldreboende: 57,7 % (riket 50,0 %) totalt svarade 420 personer i kommunen 
Vem har besvarat enkäten?  
14 % den äldre själv 
28 % ihop med någon annan 
58 % enbart någon annan 
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§ 61 
Beslut hemvårdsnämnden september 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om tagna beslut i hemvårdsnämnden september 
2019.  
 
Anbud från Norlandia Care Fyllinge AB avseende avrop av enstaka platser i 
äldreboende enligt LOV 
 
Beslut 
1. Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna leverantör avseende avrop av 54 platser enligt  
anbud. 
2. Hemvårdsnämnden uppdrar åt hemvårdsförvaltningen att ta fram ett avtal mellan    
Hemvårdsnämnden och leverantören. 
3. Hemvårdsnämnden beslutar att slutlig fördelning av platser med somatisk inriktning samt 
inriktning för personer med demenssjukdom sker senast 2020-03-31. 
 
Intresseanmälan att fortsätta driva Vallås äldreboende som intraprenad 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner att Vallås och Dalsbo äldreboende drivs som intraprenad 
under perioden 2020-01-01 - 2022-12-31 enligt överenskommelsen, bilaga 1. 
 
Ärendet 
Den nuvarande intraprenaden har genom sin intraprenadföreträdare delgett en 
intresseanmälan för fortsatt intraprenad under tiden 200101-221231. På intraprenadens 
ledningsgrupp 190527 sammanställdes rösterna ifrån intraprenadens medlemmar där 88 % 
av medlemmarna röstar för en fortsatt drift av intraprenaden. I intraprenaden ingår Vallås 
äldreboende och Dalsbo äldreboende med totalt 144 platser. I intresseanmälan finns en 
beskrivning av hur verksamheten kommer att drivas och tillförordnad intraprenadföreträdare 
är utsedd. Intresseanmälan uppfyller därmed de formella krav som anges i 
kommunfullmäktiges riktlinjer. 
 
Upphandling E-handel av dagligvaror i hemtjänsten 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden uppdrar åt hemvårdsförvaltningen att genomföra upphandling av  
E-handel av dagligvaror i hemtjänsten. 
 
Ärendet 
Enligt inriktningsbeslut från Hemvårdsnämndens möte den 2019-04-24 är målet att 
biståndsbeviljade inköp ska ersättas av E-handel av dagligvaror samt att införandet planeras 
ske succesivt i pilotområden. Utvärdering görs senast 8 månader efter uppstart.  
 
 
Servicetjänster enligt befogenhetslagen 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge hemvårdsnämnden möjlighet att enligt 
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, befogenhetslagen, tillhandahålla 
servicetjänster åt personer som fyllt 67 år utan föregående individuella behovsprövningar. 
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Remiss - motion om en mer miljövänlig livsmedelspolitik 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner bifogat yttrande.  
 
Ärendet 
Remissen avser inkommen motion från Vänsterpartiet som gäller att Halmstads kommun ska 
ha en mer miljövänlig livsmedelspolitik. För äldre personer är det inte lämpligt att servera 
enbart vegansk kost på grund av att åldersmässiga förändringar medför ett försämrat 
näringsupptag. Vitamin B12 finns endast i animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg, lever, 
mjölk och ost, dessa livsmedel bör ingå i den äldres dagliga måltider. 
 
 
Gratis broddar för 65-åringar- en satsning på att förhindra fallolyckor 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att erbjuda gratis broddat till alla som fyllt 65 år under 2019. 
Broddarna kommer att lämnas ut i november/december. 
 
Ung omsorg 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslöt att förlänga samarbetet med Ung Omsorg även 2020 som pågått 
under år 2019 och som erbjuder ungdomar mellan 14-17 år ett meningsfullt helgarbete på 
kommunens äldreboenden. 
 
Köplatser till äldrelägenhetshus 
Ljungblomman 24 
Nyhem 331 
Karl XI 494 
109:an 50 
Akvarellen 226 
Begonian 12 
Mossen 21 
Pålsbo 208 
Snöstorp 98 
Västersol 246 
Åled 9 
 
Totalt 1719 köplatser. 
 
§ 62 
Utlandsresa Harplinge äldreboende 
Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef för särskilt boende och Heidi Nilsson, 
konceptansvarig på Harplinge äldreboende informerar om att den 22 september åkte en 
grupp äldre, 7 personer med personal från Harplinge äldreboende på en gemensam resa till 
Rhodos. Resan blev möjlig tack vare extra pengar från ett statsbidrag som bekostade 
personalens resa. De äldre betalade sina resor själva. Personalen bodde tillsammans med 
varsin äldre på hotellet. 
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Idén till utlandsresan kom från Västerviks kommun som 2011 första gången genomförde en 
charterresa med boende och personal en vecka. Denna resa blev mycket uppskattad så 
2014 gjorde Västervik en ny satsning då 15 äldre erbjöds att åka med på en veckas 
utlandsresa.  
 
De äldre på Harplinge äldreboende med personal fick i ett varmt och soligt klimat uppleva 
härliga och uppskattade bad i medelhavet och poolen, diverse aktiviteter vid poolen, ex 
zumba, vattengympa, shopping mm.  
 
Det blev även ett besök på en taverna som en av de boende på Harplinge äldreboende har 
besökt många gånger förr. Den boendes anhörige betalade besöket för samtliga resenärer 
från Harplinge äldreboende.  
 
Väldigt god service gavs på flygplatserna och alla transporter till och från flyget fungerade 
väldigt bra. De boende med personal fick ett fint mottagande vid hemkomsten.  
Det som är extra intressant med det här exemplet är flera positiva hälsomässiga effekter för 
de äldre.  
 
Nedan följer några reflektioner från resan av de boende: 

• Helt magiskt  
• Rörd 
• Finns inga ord 
• Obeskrivlig resa 
• Fantastiskt 
• Tacksam, glädje, stolt 
• Ett minne för livet 
• Att få möjligheten att FÅ hjälp av någon att genomföra detta har varit fantastiskt 
• Följer med direkt igen 

 
Reflektioner från personalen om vad som var bäst med resan: 

• Upplevelsen 
• Att få se kundernas glädje och lycka 
• Se kundernas självförtroende stiga 
• Fantastisk gemenskap 
• Alla gjorde sitt bästa 
• Supernöjda kunder 
• Alla skratt 
• Allt 
• Gruppen! Vilket fantastiskt gäng 

 
§ 63 
Sammanträdesdatum 2020 
Kommunala pensionärsrådet föreslås under 2020 sammanträda följande datum och tid: 
6/2 kl. 09.30-12.00, 16/4 kl. 09.30-12.00, 4/6 kl. 09.30-12.00, 10/9 kl. 09.30-12.00,  
15/10 kl. 09.30-12.00, 3/12 kl. 09.30-12.00 
 
Presidiet föreslås sammanträda följande datum och tid: 
23/1 kl. 09.00-10.00, 30/3 kl. 13.30-14.30, 20/5 kl. 09.00-10.00, 20/8 kl. 09.00-10.00,  
1/10 kl. 09.00-10.00, 19/11 kl.09.00-10.00 
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föreslagna datum och tid för presidiemöten och 
sammanträden för Kommunala pensionärsrådet under 2020. 
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§ 64 
Anmälda frågor 
KPR:s reglemente, Anna-Greta Bengtsson, SKPF 
 
Kommunala Pensionärsrådet har tagit del av hemvårdsnämndens beslut gällande översyn av 
reglemente för pensionärsrådet.  
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra reglemente för 
pensionärsrådet enligt förslag i tabell 1 i hemvårdsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 12 september 2019. 

2. Hemvårdsnämnden hemställer att kommunstyrelsen låter göra en översyn av 
pensionärsrådets uppdrag, verksamhetsformer och reglemente. 

 
§ 65 
Övriga frågor 
Nyhetsbrev – Öppna, Spara, Skicka vidare 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller går igenom hur nyhetsbrevet som skickas ut från 
förvaltningen kan öppnas i webbläsaren, hur en PDF fil av nyhetsbrevet skapas samt hur 
man skickar nyhetsbrevet vidare till andra mottagare.   
 
§ 66 
Avslut 
Vice ordförande Gun Yström tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.   
Nästa sammanträde är den 6 december 2019 kl. 09.30 – 12.00 på Södra vägen 5, 
konferensrum Respekt.   


