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Plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 

2018-12-06, kl. 09.30-12.00    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Gun Yström, Ingrid Gunnarsson, Karl-Erik Lövdahl 
 
  För SPF 
  Lena Nordström, Ann-Margret Nilsson  
  
  För SKPF 
  Dagmar Luhanka, Anna-Greta Bengtsson 
 
  För RPG 
  Svend Ryding 
 
  Förtroendevalda 

Anders Lövgren, Rose-Marie Henriksson 
 

Ersättare: Kerstin Nilsson PRO, Inger Engstrand SPF, Ing-Britt Hansson 
SKPF 

 
 
Övriga: Jenny Axelsson, Jennie Vidal, Jeanette Hembring-Stjernström, 

Jesper Andersson, Maria Skoglösa, Eva-Karin Stenberg, Susanne 
Nilsson 

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 67 - 79 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström  
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§ 67 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 
§ 68 
Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes med följande tillägg under övriga frågor: 

- Power Point presentationer 
- Återkoppling invånardialog trygghet 
- Röklarm 

 
§ 69 
Val av justerare 
Gun Yström, PRO valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande Jenny Axelsson. 
 
§ 70 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§ 71 
Hallandstrafiken 
Jesper Andersson från Hallandstrafiken informerar om biljettsystem och biljettsortiment som 
förändras framöver och som ska introduceras i Halland.  
 
Idag har Hallandstrafiken en marknadsandel på 17% vilket innebär att 83 % av 
hallänningarna inte reser med Hallandstrafiken. Målsättningen är att det ska  bli enklare för 
alla att resa med Hallandstrafiken. Det görs mycket för att påverka resandet bland annat fler 
turer, bättre omkringliggande infrastruktur, testresenärskampanjer.  
 
Biljetter kan idag köpas på kundservicestationer, bussen, mobiltelefonen, mina sidor på 
webben samt biljettautomater. Under våren 2019 kommer en ny app där hela sortimentet av 
biljetter kommer att finnas. Resekortet kommer att finnas kvar men förändras något. 
Resekortet är en biljettbärare och en betalmetod. Det nya resekortet är framförallt en 
biljettbärare. Dagens resekort med reskassa (tidigare Värdekort) infördes för att påskynda 
transaktionerna ombord då kontanter tog lång tid. Idag fungerar kontaktlösa betalkort på 
samma sätt som ett resekort med reskassa.  
 
Biljettsortiment idag består av 20 biljetter med olika prisklasser. Det nya biljettsortimentet 
kommer att erbjuda färre biljetter enkelbiljett, resdagsbiljett, resdag/periodbiljett, periodbiljett. 
Den som är berättigad till rabatt gäller hela sortimentet. Enkelbiljett är giltig i 70 minuter, 
Resdag gäller i 72 timmar, Period 30 resdagar, 90 resdagar, 365 resdagar. 
Det som avgör biljettval är hur ofta man reser. Biljettsortimentet baseras på resandefrekvens, 
inga andra skillnader. Kunder som reser ofta får bättre pris i flera steg, idag gäller "allt eller 
inget”. Hur biljetten betalas påverkar inte priset, rabatten på reskassan försvinner (man 
kan/måste inte "köpa sig till" rabatt) och ”överförs” till resdagsbiljetter. 
Vem kunden är påverkar inte sortimentet utan enbart en rabatt på priset (inte separata 
biljetter för olika resenärskategorier).  
Enkelbiljett i förhållande till resdagsbiljetten – den som gör två enkelresor under 24 timmar 
köper 24 timmarsbiljett år får då ett lägre pris (jämför rabatt med reskassa) 
Rabatten som tidigare gavs vid betalning med reskassa ges istället på en biljett - 
resdagsbiljetten. Kund behöver därmed inte investera på förhand för att erhålla rabatt.  
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Enkelbiljett 
• Reser då och då, alltid samma pris oavsett hur biljetten betalas 
• Fritt resande inom och mellan zonerna 
• Ca 75% av enkelbiljettskunderna och 65% av reskassa tros fortsätta köpa enkelbiljett 

 
Resdag 

• Två resor eller fler under 24 timmar 
• Ett enkelt biljettköp – obegränsat resande 
• Slipper avsätta pengar i förskott men har ändå ett lågt pris 
• Ca 25% av enkelbiljettsresenärerna och reskassa antas välja resdag då de gör två 

resor eller mer per dag 
 
Resdag/period 

• Skiftarbete, veckovisa fritidsaktiviteter – periodvis pendlande ett antal dagar över en 
längre period 

• 10/90, regelbundna tur- och returresor med låg frekvens, reser 1-2 dagar per vecka, 
ha idag en "betalningsvilja" att sätta in pengar i förskott på motsvarande belopp (19% 
sätter in 400 kr eller mer). Ca 10% av reskasseresenärerna gör två resor per dag och 
har ett återkommande resande som passar 10/90 

• 20/90, regelbundna med medelhög frekvens, reser 2-3 dagar per vecka. Ca 10% av 
periodbiljettskunderna reser idag så sällan att de antas välja 20/90 

 
Period 

• Minst 4 dagar i veckan – res så mycket du vill, när du vill, hela tiden 
• Reser mellan 15-20 dagar i månaden 

 
Få biljetter, överskådligt 

• Idag: I huvudsak enkel och period idag men med flertalet olika varianter och olika 
regler samt andra biljetter mellan dessa två grundtyper 

• Imorgon: Fyra delar, enkel, resdag, resdag/period och period 
Förenklar byte av biljetter inom sortimentet efter förändrat resandemönster (geografi 
och resandefrekvens) 

 
Förändrade zoner – Från 27 zoner med 378 kombinationer…….  

• Av de 378 kombinationerna står de tio största för 71% av resorna (enkelbiljetter) 
• 1-zonsresor står för drygt hälften av alla biljetter 
• 8 av de 19 prisstegen står för 90% av intäkterna 
• 175 zonkombinationer har inga resor. 203 av de 378 kombinationerna används 
• Dagens zoner är skapade för resor inom en kommun eller för resa mellan två 

intilliggande zoner i två kommuner 
 
Förslaget som ligger framme är att gå från dagens 27 zoner till 8 med 36 kombinationer.  

• Zoner sammanfogas till områden 
• Maxpris vid 7 zoner 
• Res fritt inom området 
• Lätt att jämföra och byta biljett 

 
När sker förändringarna? 

• Biljettsortiment införs sommaren 2019 även biljettsystemet 
• Nuvarande biljettsystem gäller parallellt under 1 år 
• Är man kund i det gamla systemet gäller det till juni 2020 
• Förändrad zonstruktur pågår. Inspel från kommunen ska beaktas 
• Beslut juni 2019 då kollektivtrafikplanen tas 
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Seniorkort  

• Har funnits sedan februari 2008 i Halmstad kommun 
• Först 75 + kort, sedan ändrades avtalet att gälla alla från 70 år eller äldre 
• Ca 11000 av 17000 har hämtat ut kortet 
• Nytt avtal är tecknat med Halmstad Kommun 1 år till 

 
Kerstin Nilsson, PRO påtalar att det i det nya systemet inte blir möjligt att fylla på pengar på 
någon anhörigs kort.  
Jesper Andersson svarar att enkelbiljetter får köpas istället vilket kan göras på ”mina sidor”.  
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF undrar om det inte finns någon information till chaufförerna om 
att de ska hjälpa en person med rollator som ska stiga på och av bussen.  
Rose-Marie Henriksson, kommunens representant informerar om att det i avtalet tydligt och 
klart står vad som är chaufförens ansvar, vilket är att chauffören ska vara behjälplig till 
personer som har en funktionsnedsättning.  
Jesper tar frågan med sig och återkommer med ett svar. Daniel Bernhart, enhetschef på 
Hallandstrafiken har svarat att busschauffören har ett ansvar för att se till att den person som 
har en funktionsnedsättning kommer på och av bussen. 
 
Anna-Greta undrar också hur snabbt Hallandstrafiken följer upp nya etableringar ex. 
kulturhuset på Söder och skapar nya bussturer.  
Jesper Andersson svarar att det sker i dialog med kommunen när förändringar sker och när 
kundsynpunkter kommer in.  
 
Ordförande Jenny Axelsson undrar hur förändringarna kommuniceras till allmänheten.  
Jesper Andersson svarar att det kommer att tas fram en kommunikationsplan.  
 
Gun Yström, PRO undrar om servicekontoren kommer att vara kvar.  
Jesper Andersson svarar att kundservicestationerna kommer att vara kvar.  
Digitaliseringen har stora fördelar men det finns en viss kundgrupp som är exkluderad.  
 
Karl-Erik Lövdahl, PRO påtalar orättvisor i zonindelningen. Om man bor i Eldsberga och ska 
åka till Hallarna så är det 2 zonindelningar, men om man bor i Tylösand och åker till Hallarna 
är det bara 1 zon.  
Jesper Andersson informerar om att det har förts dialog med Trönninge och Eldsberga. I det 
nya förslaget ingår Trönninge och Eldsberga i en zonindelning. Att dra gränser är 
problematiskt.  
 
Kommunala pensionärsrådet tackar Jesper Andersson från Hallandstrafiken för 
informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2018-12-06 

 5 

 
§ 72 
Information  
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om beslut fattade i hemvårdsnämnden oktober och 
november 2018:  
 
Beslut hemvårdsnämnden 181024 
God och nära vård 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande för Halmstads kommun 
avseende god och nära vård. Eva-Karin Stenberg kommer att redovisa detta separat under 
mötet.  
 
Förslag om justeringar av minimibelopp och maxtaxa inom hemtjänst mm, 4 a§, för år 
2019, utifrån det förhöjda prisbasbeloppet 
Beslut 
Omarbetning och modernisering av taxa för avgifter inom äldreomsorgen 
 
Beslut hemvårdsnämnden 181128 
Förslag om justeringar av minimibelopp till följd av lagändring gällande 
kostnadsposten radio-och tv avgift 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta föreslagna justeringar av minimibelopp  
            för personer som bor i särskilda boenden, enligt bilaga A. 
      2.   Kommunfullmäktige föreslås besluta att ändringarna ska gälla från och med 1 januari  
            2019.  
      3.   Kommunfullmäktige föreslås beakta inkomstbortfallet som uppstår hos  
            hemvårdsnämnden till följd av lagändringarna. 
 
Susanne Nilsson, avgiftshandläggare informerar om riksdagens beslut 14 november 2018.  

• Lagförändringen  börjar gälla 1 januari 2019.  
• Radio och TV avgiften avskaffas. Individuell public service avgift/skatt införs för alla 

inklusive personer som bor på särskilt boende/äldreboende.  
• Lagändring i 8 kap  
• Minimibelopp – Lagstyrning på detaljnivå  
• Lagstyrd avgiftsberäkning enligt 8 kap SoL 

 
Lena Nordström SPF undrar om minimibeloppet ska ökas med 126 kronor. 
Susanne Nilsson svarar att det är förslaget som ligger till Kommunfullmäktige.  
 
Intraprenad inom särskilt boende - Harplinge äldreboende, Avsiktsförklaring 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden beslutar avge en avsiktsförklaring om att driva Harplinge 
äldreboende som en intraprenad. 

2. Hemvårdsnämnden uppdrar till hemvårdsförvaltningen att ta fram förslag på 
intraprenadöverenskommelse till nämndens sammanträde i december 2018. 

 
Rekvirering av statliga medel för välfärdsteknik 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att fördelning av de statliga medel som hemvårdsnämnden 
rekvirerat för Halmstads kommun avseende välfärdsteknik fördelas enligt nedan: 
Socialnämnden 1.000 kkr 
Hemvårdsnämnden 2.247 kkr 
Totalt:  3.247 kkr 
 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2018-12-06 

 6 

Hemvårdsnämnden beslutar att fördelning av statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik 
inom hemvårdsnämndens verksamhetsområden, 2.247 kkr, ska gå till följande 
områden/verksamheter: 
- privata utförare inom hemvårdsnämndens verksamhetsområde med högst 335 kkr   
  enligt villkor för stödet  
- fibersatsning till äldrelägenheter/särskilda boende för resterande medel 
 
Kösystem till äldrelägenhetshus 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till att ta bort den tillfälliga 
åldersdispensen för äldrelängehetshus Ljungblomman och Andersberg 109:a samt 
återgå till 75 års regel. 

2. Hemvårdsnämnden beslutar att införa nedanstående förändrande regler för att korta 
ner och effektivisera kötiderna: 

2.a.    Två erbjudanden istället för tre gånger som läget är nu. 
2.b.     Vid kommande önskemål om byte ska den enskilde ställa sig i kö på nytt i sedvanlig  
           ordning och byteskön ska fasas ut.  
3.        Hemvårdsnämnden beslutar att beslut ska delges berörda verksamheter samt HFAB  
4.        Hemvårdsnämnden efterfrågar från Halmstad Direkt statistik på antal unika personer       
           som står i kö för att kunna följa det faktiska behovet av äldrelägenhetsplatser i  
           Halmstad.  
5.        Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ärendet 
2017-08-30 beslutade hemvårdsnämnden att införa tillfällig åldersdispens på 
äldrelägenhetshus Ljungblomman och Andersberg 109 a: och gav berörda verksamheter att 
efter ett år inkomma med utvärdering. Ett år senare konstateras att detta undantag uppfyllt 
sin funktion eftersom flertal personer numera står i kö varför undantaget inte längre är 
behövligt. Till följd av synpunkter gällande för lång kötid och behov av effektivare uthyrning 
föreslås två ändringar. 
 
Testprojekt 960944 ROB - Robotdammsugare i ordinärt boende, godkännande av avtal 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal mellan Testmiljö Halland och 
Halmstads kommun för genomförande av testprojekt ROB – Robotdammsugare i ordinärt 
boende. 
Hemvårdsnämnden beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart 
 
Ärendet 
Projekt i samverkan med Hälsoteknikcentrum i Halland avseende att använda 
robotdammsugare hos kunder i ordinärt boende som beviljats städ som hemtjänstinsats. 
 
Behov av plan med övergripande mål för att motverka hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag och översänder handlingarna och 
föreslår kommunstyrelsen att ta fram en kommunövergripande plan för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt ingå i kommunens 
bostadsförsörjningsplan.    
 
Ärendet 
Medarbetare inom hemvårdsförvaltningen upplever 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, i synnerhet när det avser hemlösa patienter som behöver 
tak över huvudet efter utskrivning från sjukhuset.  
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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 inte riktade till hemvårdsförvaltningens 
verksamhetsområden som bistår med vård och omsorgsinsatser utan till kommunen som 
huvudman med ansvar för bostads- och sociala frågor kopplade till hemlöshet.  
 
Utan en kommungemensam plan för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden ökar risken för att sjukhusplatser och hemvårdsförvaltningens 
korttidsplatser avsedda för dygnet runt karaktär vård börjar användas som nödfallsinsats för 
patienter som har behov av omsorgsinsatser men är utan egen bostad. 
 
För att kunna arbeta på ett strategiskt och långsiktigt sätt behöver kommunen särskilt följa 
upp de samhällsförändringar som berör hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. Utan konkreta kommungemensam övergripande åtgärder finns risken att 
dagens stora bostadsbrist leder till att hemlösa personer hamnar i ett långvarigt utanförskap 
och ytterligare försämrad hälsa med omfattande behov av stödinsatser som följd. Tillgång till 
en bostad är en grundförutsättning för människors möjligheter att förverkliga sina 
livschanser. Det är också en viktig del av ett samhälles välfärdspolitik och för att uppnå en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
Verksamhetsplan 2019-2021 inklusive internbudget 2019 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2019-2021 inklusive 
internbudget 2019 och internkontrollplan 2019 samt med ordförandes (M) tilläggsförslag på 
att följande aktivitet ska läggas till under 5.4.2.1 verksamhetsmål ” Verksamheten ska 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande ledar- och medledarskap”; 
Chefen skall vara en bra förebild som är närvarande och ger fortlöpande återkoppling på 
prestation och arbetsresultat.  
 
Köplatser till äldrelägenhetshus 
Ljungblomman 27 
Nyhem 292 
Karl XI 429 
109:an 43 
Akvarellen 190 
Begonian 22 
Mossen 22 
Pålsbo 171 
Snöstorp 72 
Västersol 219 
Åled 9 
 
Totalt 1496 
 
§ 73 
Redovisning äldreenkät 
Halmstads äldre är fortsatt nöjda med omsorgen i kommunen och högst betyg får 
personalens bemötande. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Resultatet för Halmstad är fortsatt 
bättre än genomsnittet för övriga landet.  
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Det är personer med hemtjänstinsatser och äldre på äldreboenden i hela Sverige som fått 
chansen att tala om vad de tycker om äldreomsorgen. 
I Halmstad är de som bor på ett äldreboende framförallt nöjda med personalens bemötande. 
De uppger att de känner sig trygga på sitt boende och med möjligheten att få kontakt med 
personal vid behov.  
 
Hemtjänstkunderna är också mycket nöjda med personalens bemötande och känner stort 
förtroende för personalen samt att den sammantagna upplevelsen av hemtjänst är mycket 
positiv. Den fråga som visade sämst resultat i båda kundgrupperna handlar om känslan av 
ensamhet. 
 
Maria Skoglösa, utvecklingsledare informerar om genomförd äldreenkät för hemtjänst och 
särskilt boende. Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018. Generellt sett är det lite 
förändringar i jämförelse med förra årets enkät, ca 1-2 %.  
Totalt svarade 35 432 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 49,4% 
av de tillfrågade. I Halmstad svarade 415 personer, vilket är 58,0 % av de tillfrågade. 
Resultat för Halmstad – Särskilt boende 
 
Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare 
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

• 74 % anser sig ha ett mycket gott/ganska gott/någorlunda allmänt hälsotillstånd. 
2017: 69 % = ökat  

 
Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? 

• 60 % uppger att de besväras av ängslan, oro eller ångest. 2017: 65% = minskat 
 
Hur är din rörlighet inomhus? 
83 % uppger att de har svårigheter med förflyttning inomhus. 2017: 83 % 
Andelen som uppger stora svårigheter har minskat med 6 % jämfört med 2017 (43) 
 
Fem frågor där andelen positiva svar är högst 
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Fem frågor där andelen positiva svar är lägst 
 

 
 
Andel positiva svar inom området boendemiljö  
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Andel positiva svar inom området mat och måltidsmiljö  
 

 
 
Jennie Vidal påtalar att när verksamheterna inte når nämndens mål så vidtas åtgärder som 
sedan följs upp.   
 
 
Andel positiva svar inom området sociala aktiviteter.  
 

 
 
 
 
 
 

Hur brukar maten smaka? 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på  
dagen? 

75 
78 

73 

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende? 

Är möjligheterna att komma utomhus  
bra eller dåliga?  

Händer det att du besväras av  
ensamhet?  

65 

62 

36 

61 

64 

37 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2018-12-06 

 11 

Andel positiva svar inom området hjälpen i sin helhet.  
 

 
 
Resultat för Halmstad Hemtjänst  
Deltagare - Totalt svarade 87 390 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 
59,8% av de tillfrågade. I Halmstad svarade 1 062  personer, vilket är 62,6% av de 
tillfrågade. I Halmstad besvarade 51 % av de äldre enkäten själva,  
10 % tillsammans med någon annan och i 39 % är det enbart någon annan som besvarat 
enkäten. 
 
Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare 
 
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
80 % upplever sitt allmänna hälsotillstånd som någorlunda/ganska gott/mycket gott. 2017: 
76% 
 
Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? 
49 % uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. 2017: 49 % 
 
Hur är din rörlighet inomhus? 
72 % har svårigheter med förflyttning. 2017: 73 % 
 
Bor du tillsammans med någon annan vuxen? 
77 % bor själva. 2017: 77 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur nöjd eller missnöjd är du  
sammantaget med ditt äldreboende?  

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet? 45 

84 85 

48 

87 
83 

85 
82 
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Fem frågor där andelen positiva svar är högst 
 

 
 
 
Fem frågor där andelen positiva svar är lägst   
 

 
 
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?  
Målvärdet för nöjdhet 2018 är 90 % och det når hemtjänst.  
De som svarat själv eller tillsammans med någon annan är 92 % nöjda. 2017: 94% 
När någon annan än den äldre har svarat är man 92 % nöjd. 2017: 92% 
Skillnaden i nöjdhet mellan enskild och offentlig regi är liten. 
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Andel positiva svar inom området inflytande 
Upplevelsen av inflytande har minskat jämfört med 2017 (89) och är högre än riket och något 
mindre än Halland.  
Möjligheten av påverka vid vilka tider som personalen kommer är något högre jämfört med 
2017 och är högre än riket och lägre än Halland.  
Påverkansmöjligheten upplevs högre i enskild regi (68%) än i offentlig regi (60%) 
 
Andel positiva svar inom området hjälpens utförande 
Upplevelsen av hur personalen utför sina arbetsuppgifter har minskat jämfört med 2017 
Upplevelsen av om personalen brukar komma på avtalad tid är oförändrad jämfört med 
2017.  
Upplevelsen av om personal har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete samt upplevelsen 
av om personal brukar meddela tillfälliga förändringar har ökat jämfört med 2017  
På frågan om personal brukar meddela tillfälliga förändringar har enskilda (78) högre värde 
än offentliga (72) 
Högre än riket på alla fyra frågorna 
 
 
Andel positiva svar inom området bemötande 
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Andel positiva svar inom området trygghet och tillgänglighet 
 

 
Samtliga frågor är oförändrade jämfört med 2017.  
Upplevelsen av att besväras av ensamhet är fortsatt 53%. 
På frågan om hur lätt eller svårt det är att få kontakt med hemtjänstpersonal vid behov får 
enskilda (85) högre värde än offentliga (80).  
På alla fyra frågorna ligger vi på samma värde som halland och högre än riket 
 
Andel positiva svar inom området hemtjänsten i sin helhet 
Resultatet har minskat med 1%.  Högre än halland och riket. 
Målvärde för 2018 är 90 % som är uppnått. 
 
Hur tycker anhörig att samarbetet mellan anhörig och hemtjänst fungerar? 
Anhöriga som anser att samarbetet med hemtjänst fungerar bra har minskat jämfört med 
2017.  
Målvärde för 2018 är 91% och målet är uppnått.  
Enskilda har högre värde (97) än offentliga (91) 
 
Maria Skoglösa meddelar att det för varje år är färre personer som svarar på enkäten.  
Rapporten i sin helhet kommer att delges ledamöterna i kommunala pensionärsrådet.  
 
Kommunal pensionärsrådet tackar Maria Skoglösa för informationen.  
 
§ 74 
God och nära vård 
Eva-Karin Stenberg, Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om ”God och nära 
vård”.  
 
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.  
 

Händer det att du besväras av  
ensamhet? 

Känner du förtroende för personalen 
som kommer hem till dig? 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten? 84 

92 

45 

93 
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Förslag att arbetet ska följas upp: 

• Förtroende för hälso- och sjukvården 
• Återinskrivning inom 30 dagar 
• Andel utfärdade specialistbevis i allmänmedicin 
• Kostnadsandel av landstingens primärvård 

 
Eva-Karin Stenberg informerar att återinläggningar är vanligare hos de personer som inte har 
någon hjälp från kommunen.  
 
Jennie Vidal informerar om att lagförskjutningen innebär att vi får fler personer som vårdas i 
hemmen, socialtjänsten och hemsjukvården. Detta är en stor omställning.  
 
Ny definition av primärvård – Patienten i centrum  
 
Förändringar i remissen, förslag  

• Det ska vara en mycket god tillgänglighet  
• Fast läkarkontakt 
• Fler kompetenser, specialister i närsjukvården 
• Akuta bedömningar (doktorn komma hem dygnet runt) 
• Ny definition  
• Administration (samlad dokumentation kring patienten) 
• Öppettider 

 
Med primärvård avses i HSL hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan 
avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper.  
Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska 
och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
 
”primärvården ska svara för behovet av sådan medicinsk bedömning och behandling, 
förebyggande arbete, omvårdnad och rehabilitering som inte av kvalitets- eller 
effektivitetsskäl kräver andra medicinska eller särskilda tekniska resurser eller annan särskild 
kompetens.” 
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF framför att det är viktigt att information går ut att man ska söka 
vård på Nyhems vårdcentral i första hand (som är jourcentral) istället för att åka till sjukhuset.  
 
Kommunala pensionärsrådet tackar Eva-Karin Stenberg för informationen.  
 
§ 75  
Återrapportering plusbostäder 
Ordförande Jenny Axelsson informerar om att Hanna Billmayer som är ”spindel i nätet” 
gällande plusbostäder kommer att bjudas in till första mötet i februari 2019.  
 
Jenny Axelsson informerar om att en aktör på marknaden har hört av sig angående referens 
personer. Ann-Margret Nilsson, SPF, Kerstin Nilsson, PRO, Anna-Greta Bengtsson, SKPF 
och Leif Gustavsson kommer att bli kallade till möte.  
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§ 76 
Anmälda frågor 
Psykisk ohälsa hos äldre 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF tar upp frågan om psykisk ohälsa hos äldre.  
Många, många 65+ mår psykiskt dåligt och får, i bästa fall, medicin, ibland kanske 
behandling, för detta. Min fråga till nästa KPR blir  ju då: vilken koll har vår vårdande 
personal om detta och förs journal om behovet i det fall det ej med automatik går vanlig väg 
d v s att den äldre eller anhöriga söker hjälp? Och kan den äldre få uppsökeri i sitt boende 
för att få råd och stöd i det fall man e j har äldreomsorgen inne i sin vardag. Det senare om 
grannar eller motsvarande, alla har inte anhöriga, ger signal till Hemvårdsförvaltningen? 
Läser och hör ofta att äldre personer är alltför isolerade och ej har något stöd från 
omgivningen, så vilken koll har vi på detta? 
 
Skriftligt svar lämnas på frågan av Brita Andersson Yli-Länttä, verksamhetschef 
förebyggande verksamhet och hemsjukvård samt Gabriela Arvidsson, myndighetschef.  
Förebyggande verksamhet ringer och erbjuder hembesök till alla 79 år och äldre eller om 
man hellre vill träffas i grupp. 
Övriga som ej har någon kontakt med hemvårdsförvaltningen, kan ringa till Halmstad direkt 
och kommer till kontaktcenter och dom lotsar sedan vidare. 
De personer som har hemtjänst och hemsjukvård har personal hemma hos sig vid många 
tillfällen som kan observera om det sker någon förändring i det psykiska och somatiska 
välbefinnandet. 
 
Kvarboende långtidssjuka 
Ingrid Gunnarsson, PRO tar upp följande frågor: 
Vård av äldre långtids sjuka i hemmet och dess konsekvens för de vårdande anhörigas 
livssituation är något vi måste beakta och våga tala om. 
Flertalet av de sjuka bor inte på stora bostadsytor, mer vanligt är sannolikt en boendeyta 
mellan 70-85 kvadratmeter. 
Det vanliga är då, att vardagsrummet blir sjuksal och livskvalitén för anhörigvårdaren är 
starkt beskuren. 
 
Fråga 1 - Har det gjorts någon undersökning om hur anhöriga upplever livssituationen under 
vårdperioden? 
Svar: Det har inte gjorts någon specifik undersökning som endast frågar kring hur anhöriga 
upplever livssituationen, däremot går det årligen ut en enkät gällande hur man upplever 
anhörigstödet som ges via Förebyggande verksamhet ( Magnus/Anette, Anhörigkonsulenter) 
 
Fråga 2 - m jag som äldre långtidssjuk inte vill vårdas i hemmet. Vilka andra möjligheter finns 
för vård? 
Svar: Det finns möjlighet att få vård- och omsorg inom ramen för hemvårdsförvaltningens 
verksamhet på korttidsplats, växelvårdsplats, avlastningsplats 42 dygn per år eller på särskilt 
boende. Det finns även palliativa vårdavdelningen i Falkenberg dit man från hela Halland kan 
komma efter remiss från specialistvården eller vårdcentralen./Gabriela Arvidsson, 
myndighetschef 
 
Fråga 3 - Finns det någon total kalkyl på vad vård i hemmet egentligen kostar exklusive 
anhöriginsatser? 
Svar: Kostnaderna beror på hur stora insatser man har från hemtjänst, nattpatrull, 
hemsjukvård och trygghetslarm och är individuellt för varje person. /Gabriela Arvidsson, 
myndighetschef 
Varje år redovisas kostnaden för hemtjänsten per hemtjänsttagare i kommun och 
landstingsdatabasen KOLAda. För 2017 var snittkostnaden 323.672 kr vilket även inkluderar 
centrala kostnader. /Karin Quander, avdelningschef ekonomi och administration 
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Fråga 4 - Hur skulle du/ni själv vilja vårdas? 
Svar: Idag skrivs svårt sjuka personer ut från sjukhuset i allt snabbare takt. Vi ser behov av 
en mellanvårdsform i anslutning till sjukhusvistelse så som ett patienthotell med 
sjukvårdspersonal och/ eller särskilda geriatriska platser. Det skulle även behövas fler 
palliativa platser motsvarande det som finns i Falkenberg och fler korttidsplatser. 
En invånardialog hölls 14/11 som handlade om ”Trygghet vid vård i hemmet”. Där framkom 
allmänhetens syn på vård i hemmet och vad man behöver för att det ska kännas tryggt. 
Svaren kommer att sammanställas i en rapport och lämnas till Hemvårdsnämnden. /Gabriela 
Arvidsson, myndighetschef 
 
Representant i KPR:s beredning 
Ann-Margret Nilsson, SPF framför att SPF seniorerna önskar ha med en representant i 
KPR:s beredningsgrupp.  
Svar: Ordförande Jenny Axelsson meddelar att det i kommunala pensionärsrådets fastställda 
reglemente framgår att en beredningsgrupp ska tillsättas med uppgift att bereda ärenden och 
föreslå dagordning till rådets sammanträden. Ordförande och vice ordförande ska utses. 
Ordförande bör företrädesvis utses bland kommunens företrädare och vice ordförande bland 
företrädare från pensionärsorganisationerna. 
 
§ 77 
Sammanträdesdatum 2019 
Kommunala pensionärsrådet föreslås under 2019 sammanträda följande datum och tid: 
12/2 kl. 13.30-17.00, 16/4 kl. 13.30-16.00, 23/5 kl. 13.30-16.00, 12/9 kl. 13.30-16.00,  
24/10 kl. 13.30-16.00, 6/12 kl. 09.30-12.00 
 
Presidiet föreslås sammanträda följande datum och tid: 
23/1 kl. 09.00-10.30, 28/3 kl. 09.00-10.00, 9/5 kl. 09.00-10.00, 26/8 kl. 09.00-10.00,  
10/10 kl. 13.30-14.30, 21/11 kl.09.00-10.00 
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föreslagna datum och tid för presidiemöten och 
sammanträden för Kommunala pensionärsrådet under 2019.  
 
§ 78 
Övriga Frågor 
Power Point presentationer 
Kommunala pensionärsrådet framför önskemål om att samtliga presentationer som visas på 
mötena ska omgående skickas ut när mötet är slut.  
Jennie Vidal, förvaltningschef meddelar att presentationerna kommer att skickas ut när 
sammanträdena är avslutade.  
 
Återkoppling invånardialog Trygghet 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om att först kommer hemvårdsnämnden att få 
återkoppling på invånardialogen om trygghet, därefter får kommunala pensionärsrådet 
återkoppling.  
 
Ordförande Jenny Axelsson meddelar att ensamhet kommer att tas med i perspektivet när vi 
planerar 2019. 
 
Röklarm  
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om att det har varit en brandincident på Nyhems 
äldrelägenhetshus. Personal och boende på Nyhem kommer att bjudas på tårta för god 
hantering vid incidenten.  
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Anders Lövgren, kommunens representant tackar för sin mandatperiod i kommunala 
pensionärsrådet. Anders framför att rådet är remissinstans och att det ibland är lite för 
mycket information på mötena.  
Ordförande Jenny Axelsson svarar att rådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Halmstads 
kommun. Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att väcka frågor om 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. Presidiet kommer att diskutera ett annat upplägg för mötena från 2019 och 
framåt.   
 
Ingrid Gunnarsson, PRO lämnar också uppdraget efter denna mandatperiod och framför att 
pensionärsrådet måste sätta sig in frågorna och driva dem vidare. Förslagsvis kan 
information skickas ut i förväg så att ledamöterna kan läsa in sig på ärendena.  
 
§ 79 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.   
Jenny tackar alla för härliga möten och tackar speciellt alla ledamöter som inte kommer att 
vara kvar nästa mandatperiod.  
 
Jenny önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.  
 
Jennie Vidal, förvaltningschef tackar också för goda möten under mandatperioden.  
Jennie hälsar från förvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt år.  
 
Gun Yström, PRO önskar ordförande Jenny Axelsson en skön ledighet samt tackar för året 
och mandatperioden som gått och önskar all personal i förvaltningen en God Jul och Ett Gott 
Nytt År. Tack för all information och fina presentationer under mötena.  
 
Nästa sammanträde är den 12 februari 2019 kl. 13.30 – 17.00 på Södra vägen 5, 
konferensrum Respekt.   
 
 


