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Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal 

2020-12-03, kl. 09.30 - 12.15    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Gun Yström, Karl-Erik Lövdahl, Kerstin Nilsson 
 
  För SPF 
  Ann-Margret Nilsson, Kerstin Uhrberg Johansson 
 
  För SKPF 
  Ann-Greta Bengtsson 
 
  Förtroendevalda 

Jenny Axelsson, Rose-Marie Henriksson, Sven Henriksson, Reino 
Renkert, Kenneth Mellåker 
 

Ersättare: Jonny Persson PRO, Per Meijer PRO, Leif Gustavsson PRO, 
Kerstin Johansson SPF 

 
Övriga: Hans Ekberg, Jeanette Hembring-Stjernström, Annika Hansson, 

Anna Winnberg, Veronica Lindqvist, Halil Rrukiqi, Gabriela 
Arvidsson, Maria Skoglösa 

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 47 - 61 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 47 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 48 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes.  
 
§ 49 
Val av justerare 
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Jenny Axelsson.  
 
§ 50 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 51 
Översiktsplan 2050 
Halmstad år 2050 kan ha upp emot 150 000 invånare. En översiktsplan hjälper kommunen 
att planera inför framtiden. Det är en stor inflyttning till kommunen så vi behöver ta en rejäl 
höjd för det. 
 
Annika Hansson och Anna Winnberg, planarkitekter på kommunledningsförvaltningen 
informerar om förslag till översiktsplan 2050. Framtidsplan 2050 är på samrådsremiss 5 
november 2020 till den 11 januari 2021 till nämnder, bolag m.fl. men även alla 
kommuninvånare kan vara med och ge sina synpunkter på förslag till översiktsplan.  
 
Översiktsplanen utgör kommunens långsiktiga bedömning av hur mark- och vattenområden 
bör användas och hur bebyggelsen utvecklas i stora drag. I översiktsplanen talar kommunen 
om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs 
nya vägar och vilka områden som bör bevaras. I planen beskrivs också vilken hänsyn som 
ska tas till allmänna intressen såsom kulturhistoriska kvalitéer, naturvärden och risker samt 
hur riksintressen skall hanteras. 
 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är ett viktigt strategiskt verktyg där framtida 
behov vägs mot tillgängliga resurser. Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner och för 
beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden. 
Det kan bland annat handla om bostadsbyggande, verksamhetsområden, handel, service, 
fritid och rekreation. 
 
I förslaget till ny översiktsplan är tanken att Halmstad växer utmed fem stråk. Stråken följer 
de stora vägarna och mellan stråken finns gröna kilar för jordbruksmark, skog och 
naturvärden. Kommunens orter har delats in i centralort Halmstad, servicesamhällen och 
bostadsorter. Det är framförallt i staden, servicesamhällena och i bostadsorterna i stråken 
som kommunen växer.  
 
De fem servicesamhällena är Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge och 
Harplinge-Haverdal. På dessa orter kan invånarantalet i princip fördubblas jämfört med idag. 
Det kan ske genom att man bygger tätare än idag, men även genom nya bostadsområden. 
Både Trönninge och Getinge ses som orter med förutsättningar för att etablera tågstationer.  
 
Nya områden ska få en blandad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus och villor. Det 
skapar möten mellan människor i vardagen och främjar integration. När man ska bygga nytt i 
en stadsdel eller ort ska man försöka komplettera med sådana bostäder som saknas idag. 
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Nya skolor, äldreboenden, bibliotek och annan offentlig service placeras i servicesamhällena 
och bidrar till möten mellan invånare längs hela stråket.  
 
Framtidsbild 2050: 

• Den inkluderande kommunen 
• Miljömässig och ekologisk hållbarhet 
• Attraktivitet och hållbar tillväxt 
• Framtidens välfärd 

 
Tre utmaningar i fokus: 

• Jämlikhetsutmaningen 
• Klimatutmaningen 
• Infrastruktur för en ny tid 

 
Strategier för staden 

• Bebyggelsestråk och gröna kilar 
• Blandade bostadstyper i hela staden 
• Centrumnoder och kluster av offentlig service 
• Klimatanpassat 
• Alla ska ha tillgång till gröna miljöer 
• Lätt att resa hållbart 
• Bredd av arbetstillfällen 
• Utvecklas som destination 

 
 
Norra kuststråket 
Steninge + 150 bostäder, Haverdal + 1000 bostäder, Gullbrandstorp + 400 bostäder, 
Harplinge + 600 bostäder 
 
Strategier 

• Haverdal och Harplinge växer tillsammans som ett servicesamhälle 
• Steninge och Gullbrandstorp utvecklas som bostadsorter 
• Vägförbindelsen mellan Harplinge och Getinge förbättras – ger en stärkt koppling till 

den nya stationen 
• Gång – och cykelkopplingar från Steninge och Harplinge till den nya stationen 

föreslås 
• Turismutvecklingspunkter 

 
 
Nordvästra stråket 
Getinge + 950 bostäder, Kvibille + 300 bostäder och Holm + 80 bostäder 
 
Strategier 

• Getinge utvecklas som servicesamhälle med ny tågstation  
• Kvibille och Holm utvecklas som bostadsorter 
• Vägförbindelse mellan Harplinge och Getinge förbättras – ger en stärkt koppling till 

den nya stationen 
• Gång- och cykelkopplingar från Steninge, Harplinge och Kvibille till den nya stationen 

föreslås 
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Nordöstra stråket 
Oskarström + 600 bostäder, Åled + 300 bostäder, Älvasjö nytt verksamhetsområde 
 
Strategier 

• Grundvattentäkterna prioriteras 
• Verksamhetsmark väster om väg 26 Oskarström och Älvasjö 
• Växer måttligt för god genomförbarhet 
• Oskarström blir servicesamhälle – Satsningar med offentlig service och bryta 

barriärer 
• Åled växer som bostadsort 
• I Sennan prioriteras vattentäkten 
• Hållbart resande med HNJ banan, ny station i Åled och ny cykelväg 

 
 
Östra stråket 
Skedala + 100 bostäder, Simlångsdalen + 350 bostäder, Marbäck + 150 bostäder 
 
Strategier 

• Utvecklas för turism 
• LIS område med orts- och turismutveckling 
• Trafiksäker koppling Gården ÖN- Banvallsleden 
• Simlångsdalen servicesamhälle 
• Marbäck bostadsort som växer 
• Skedala bostadsort som växer 

 
 
Södra stråket 
Trönninge + 1500 bostäder, Eldsberga + 200 bostäder, Verksamhetsmarken byggs ut mellan 
staden och Trönninge, Påarp/Laxvik bibehålls, Gullbranna utvecklas som turistort 
 
Strategier 

• Hållbart resande med ny tågstation, cykel och buss 
• Trönninge servicesamhälle som växer mycket kraftigt 
• Eldsberga bostadsort som växer måttligt 
• Gullbranna utvecklas för turism 
• Påarp och Laxvik bibehåller storlek 
• Verksamhetsområde tillkommer i bra logistikläge i Kistinge och Trönninge 
• Cykelförbindelser mellan orter och rekreationsområde 

 
Översiktsplanen finns att ta del av på www.halmstad.se/framtidsplan2050 
 
§ 52 
Medicingivare 
Veronica Lindqvist och Halil Rrukiqi, utvecklingsledare informerar om pilotprojekt avseende 
medicingivare Evondos som startade i september 2020. Medicingivare är ett låst 
läkemedelsskåp med ljud- och ljuspåminnelse som hjälper patienten att bibehålla sin 
autonomi, att ta rätt läkemedel, i rätt dos i rätt tid.  
 
Projektet genomförs i hemtjänstgrupperna i Getinge och på Vallås men under december 
2020 kommer Snöstorps hemtjänstområde inkluderas. I november månad var totalt 13 
medicingivare i drift. 
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• Att få en medicingivare bygger på frivillighet hos patient/kund.  
 

• Ett flertal inklusionskriterier, såsom välvillig inställning till läkemedelsbehandling, 
tillräckligt god syn och hörsel, måste uppfyllas för att aktualisera en medicingivare.  

 
• Alla insatser bibehålls i 14 dagar för att tillse att medicingivaren är lämplig för 

patienten. Därefter sker en utvärdering (sjuksköterska och patient). 
 

• Planerade insatser kan därefter anpassas till patientens övriga önskemål samt till 
verksamhetsplaneringen. 

 
• Om en läkemedelspåse (dosdisp) inte tas inom utsatt intervall startas en automatisk 

larmkedja som notifierar sjuksköterskan.  
 
Om strömmen går så har medicingivaren en batteritid på 24 timmar. Om inte strömmen är 
tillbaka då så får hemtjänstpersonalen dela ut medicinen till kunderna.  
 
Utvärdering kommer att genomföras i mars 2021.  
 
§ 53 
E-tjänst tillfälliga besökare 
Gabriela Arvidsson, myndighetschef informerar om att hemvårdsförvaltningen idag har  
e-tjänst avseende trygghetslarm, matdistribution samt tillfälliga biståndsinsatser annan 
kommun.  
 
Vi hoppas på snar lagändring som möjliggör automatiserat beslutsfattande för att ge samma 
invånarservice som statliga myndigheter, till exempel vid trygghetslarm för äldre över 75 år.  
 
Fördelar med e-tjänsterna 
✔Enklare, säker, snabbare och effektivare ärendehantering. 
✔Tidsvinster och oberoende av kontorstider. 
✔Mindre belastning på miljön. 
✔Användaren fårstatusuppdatering på ärendet. 
 
https://www.halmstad.se/sjalvservice/sjalvserviceinomomsorgochstod/aldreomsorg/bistandan
sokan.15248.html 
 
https://www.halmstad.se/omsorgstod/nyheterforomsorgochstod/nyheterforomsorgstod/fleran
yaetjansterlanserasinomaldreomsorgen.33069.html 
 
§ 54 
Hushållsnära servicetjänster enligt befogenhetslagen  
Gabriela Arvidsson, myndighetschef informerar om hushållsnära servicetjänster enligt 
befogenhetslagen 68 år och äldre.  
 
Hemvårdsförvaltningen har skrivit avtal med tre företag som erbjuder hushållsnära 
servicetjänster för kommunens invånare, 68 år eller äldre som på ett tryggt och enkelt sätt 
kan välja en privat leverantör för tjänster som underlättar vardagen. Personalens kompetens 
används där den behövs mest.  
Åldrande befolkningen ökar samtidigt som allt mer avancerad vård och omsorg utförs i 
hemmet. För att möta upp framtida rekryteringsbehov behövs olika alternativ. På så sätt kan 
kommunen tillvarata vårdpersonalens kompetens där den behövs som mest. Hushållsnära 
servicetjänster kan användas som ett alternativ eller komplement till kommunens hemtjänst. 
Dessa tjänster ersätter inte på något vis beviljade hemtjänstinsatser, den enskilde har alltid 
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rättighet att ansöka om biståndsinsatser. Det innebär fler valmöjligheter för äldre där den 
enskilde själv kan jämföra och ta beslut kring vad som passar ens egna behov bäst. 
 
Man vänder sig direkt till de företag man vill anlita för köp av tjänster. Tjänsterna kan 
användas som ett alternativ eller komplement till kommunens hemtjänst. Priserna (räknat 
efter rutavdrag) ligger idag på en lägre nivå än avgiften för hemtjänst. 
 
Dessa tjänster ingår i avtalet: 

• Städning och fönsterputsning – dammsugning, golvmoppning, dammtorkning och 
motsvarande. Det kan även handla om flyttstädning när invånaren byter bostad. 
Putsning och rengöring av fönster. 

 
• Tvätt – tvätt av kläder/textilier i hemmet inkl. strykning av plagg 

 
• Enklare ärenden – till exempel hjälp vid besök till vårdcentral, hjälp med att betala 

räkningar, apotek och inköp i sällskap med köparen. 
 
(Dessa tjänster ersätter inte på något vis beviljade hemtjänstinsatser, den enskilde har alltid 
rättighet att ansöka om biståndsinsatser). 
 
https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/hushaallsnaera-
servicetjaenster-ett-alternativ-till-kommunens-hemtjaenst-3045308 
 
§ 55 
Digital Invånardialog ”Fika med oss” 
Gabriela Arvidsson, myndighetschef informerar om att myndighetsenheten planerar för att 
genomföra en digital invånardialog den 26, 27 och 28 januari 2021 kl. 13.00-15.00 gällande 
följande:  

• Inkomstförfrågan e-tjänst eller pappersblankett 
• Ombud – BankID 
• Förslag på ny eller förbättring av befintlig e-tjänst 

 
Allt fler äldre använder internet och kommunens digitala tjänster. Har du förslag på en ny e-
tjänst eller hur nuvarande e-tjänster kan förbättras, så tar myndighetsenheten gärna emot 
förslag på det.  
 
Bokning för att delta på digital invånardialog görs via kommunens hemsida.  
 
§ 56 
Socialstyrelsens enkätundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen 
Maria Skoglösa presenterar resultatet i Socialstyrelsens enkätundersökning om vad de äldre 
tycker om äldreomsorgen.  
 
Enkätundersökningen som Socialstyrelsen årligen har genomfört sedan 2013 skickas till 
äldre personer över 65 år som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på 
särskilt boende för äldre. Enkäterna 2020 skickades ut under vecka 11 (9–13 mars) och sista 
svarsdatum var den 24 maj. Totalt 215 522 personer med äldreomsorg i Sverige gavs 
möjlighet att medverka och av dessa svarade 110 715 personer på enkäten (51,3 %).  
 
De som har svarat i år skiljer sig inte från tidigare års respondenter beträffande fördelningen 
av kön och ålder. I årets undersökning är andelen äldre som har svarat utan hjälp från någon 
annan, större jämfört med föregående år, både hos dem som bor i ordinärt boende med stöd 
av hemtjänst och hos dem som bor på särskilt boende för äldre. I årets undersökning liksom 
tidigare års undersökningar är det en större andel av dem som svarar själva som bedömer 
sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott.  
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Detta tyder på att äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets 
undersökning. Årets resultat bör därför tolkas med försiktighet. 
 
Deltagare Halmstad 
Hemtjänst: 63,9 % (riket 57,0 %) totalt svarade 1065 personer i kommunen 
 
Vem har besvarat enkäten? 
71 % den äldre själv eller ihop med någon annan (2019:63 %) 
29 % enbart någon annan (2019:37 %) 
 
Äldreboende: 48,5 % (riket 39,8 %) totalt svarade 339 personer i kommunen 
 
Vem har besvarat enkäten? 
42 % den äldre själv eller ihop med någon annan (2019:42 %) 
58 % enbart någon annan (2019:58 %) 
 
De fem frågor där andelen positiva svar är högst Hemtjänst: 
 Får bra bemötande från personalen   97 
 Känner förtroende för personalen   92 
 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten   91 
 Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 89 
 Känner sig trygg hemma med hemtjänst   87 

 
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst 
 Besväras inte av ensamhet    48 
 Kan påverka vid vilka tider man får hjälp   63 
 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål  66 
 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar  70 
 Har lätt att få kontakt med personalen vid behov  83 

 
Hur nöjd eller missnöjd är du samman-taget med den hemtjänst du har? 
 Totalt      91 
 Män      90 
 Kvinnor     92 
 Svarande är den äldre själv eller ihop med någon  92 
 Svarande är någon annan än den äldre   89 
 Enskild regi     90 
 Offentlig regi     92 

 
De fem frågor där andelen positiva svar är högst Äldreboende 
 Får bra bemötande från personalen   97 
 Känner sig trygg på sitt äldreboende   93 
 Känner förtroende för personalen   90 
 Är sammantaget nöjd med äldreboendet   88 
 Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 88 

 
De fem frågor där andelen positiva svar är lägst Äldreboende 
 Besväras inte av ensamhet    39 
 Har lätt att få träffa läkare vid behov   49 
 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål  53 
 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar  59 
 Möjligheterna att komma utomhus är bra   70 
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Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 
 Totalt      88 
 Män      87 
 Kvinnor     88 
 Svarande är den äldre själv eller ihop med någon  91 
 Svarande är någon annan än den äldre   86 
 Enskild regi     82 
 Offentlig regi     90 

 

 
 
 
§ 57 
Information 
Ny förvaltningschef utsedd 
Hans Ekberg, t.f. förvaltningschef informerar om att kommunstyrelsen beslutade på 
sammanträdet 24/11 att tillsätta Sergio Garay som förvaltningschef på 
hemvårdsförvaltningen. Sergio tillträder sin tjänst 1 januari 2021. Hans tackar för sin tid som 
t.f. förvaltningschef och önskar Sergio lycka till på hemvårdsförvaltningen.  
 
 
Hemvårdsnämndens beslut 201021 
Justering av belopp för år 2021 för äldreomsorgens avgifter och matkostnader 
 
Beslut  
Hemvårdsnämnden fastställer högsta avgift för hemtjänst, högsta avgift avseende bostad 
samt minimibelopp att börja gälla 1 januari 2021, enligt fastställt prisbasbelopp. 
 
Hemvårdsnämnden fastställer övriga avgifter och matkostnader att börjar gälla från och med 
1 mars 2021, enligt Beloppsbilaga beräkning av avgifter (enligt fastställt prisbasbelopp) och 
matkostnader 2021. 
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Ärendet 
Regeringen fastställde den 3 september 2020 prisbasbeloppet till 47 600 kronor för år 2021.  
Prisbasbeloppet påverkar högsta avgift för hemtjänst, högsta avgift avseende bostad (gäller 
inte hyra enligt jordabalken) samt minimibelopp som anges i 8 kapitlet Socialtjänstlagen 
(SoL) och är fastställda av regeringen att gälla kalenderår. Dessa ändringar ska börja gälla 1 
januari 2021. 
Övriga avgifter och matkostnader som påverkas av prisbasbeloppet förändras och börjar 
gälla från och med 1 mars 2021. Förslag på matkostnader och avgifter justerade enligt 
principer i taxa och presenteras i beloppsbilagan.  
 
Hemvårdsnämnden får justera de belopp enligt de principer som kommunfullmäktige fattat 
beslut om enligt 2019-03-28, KF 15 §. Därmed har hemvårdsnämnden att fastställa de 
justerade ändringarna utifrån höjning av prisbasbeloppet och beloppsbilagan. 
 
 
Remiss: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara 
patienter för år 2021 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner förslag till yttrande, bilaga 1 till tjänsteskrivelse, daterat den 7 
oktober 2020. 
 
Ärendet 
Hemvårdsförvaltningen anser att Socialstyrelsens konsekvensutredning saknar en 
beskrivning av förslagets ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Kostnadsutvecklingen 
per vårddygn behöver bromsas och beloppet för 2021 bör frysas eller sänkas, med följande 
motiveringar: 
Sedan 2018 har andelen slutenvårdsplatser som upptas av utskrivningsklara patienter inom 
den slutna vården gått ner. Kostnaden för utskrivningsklar patient som onödigt vistas på 
sjukhuset bör följaktligen sjunka. Frågan är om modellen medför moteffekter då kostnad för 
ökad kvalitetsnivå inom slutenvården ökar kostnaden per vårddygn och innebär att 
kommunerna inte kan tillgodogöra sig en minskad kostnad med anledning av färre 
utskrivningsklara patienter. En prishöjning med 8,5 procent, 700 kronor, är betydligt högre än 
LPIK för 2021, det vill säga 1,9 procent, 156 kronor. 
KPPs huvudsakliga syfte är att skapa ett underlag för sjukvårdsorganisationers interna 
förändringsanalyser, varpå detta verktyg inte bör anses vara ändamålsenligt som 
beräkningsmodell för vårddygn enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård.  
Merparten av de utskrivningsklara patienterna inom den somatiska vården är personer 
tillhörande riskgruppen för Covid-19, som i regel erhåller åtgärder från den 
regionfinansierade öppna vården. Med hänsyn till den vårdskuld som ackumulerats under 
2020 och framåt, relaterat till den pågående pandemin, finns en risk för att vårdskulden även 
påfrestar kommunernas socialtjänst och den närliggande hälso- och sjukvården. 
Vårdavgift för patienter som är inlagda på sjukhuset innebär intäkter till regionen, och bör 
beaktas.  
 
Socialstyrelsen fastställer beloppet utifrån vad slutenvårdsdygnen kostar, vilket framgår av 
nuvarande regelverk.  Hemvårdsnämnden anser att man behöver se över 
beräkningsmodellen men det kräver ändrad lagstiftning. 
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Fördelning av medel mellan kommunerna i Halland från Överenskommelse ”God och 
nära vård 2020- En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården”  
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommun räkning rekvirera statsbidrag om 4 
550 359 kr för övergripande insatser för vårdens medarbetare som ska bidra till att utveckla 
verksamheterna mot en god och nära vård. 
Hemvårdsnämnden beslutar att använda sin andel, 4 049 559 kr, av det rekvirerade 
statsbidraget inom all verksamhet enligt förslag i tjänsteskrivelse 2020-10-14. 
 
Ärendet 
Förslaget är att använda bidraget till att skapa bättre förutsättningar för att utveckla vårdens 
verksamheter mot en god och nära vård genom exempelvis avlastning för planeringsarbete, 
kompetensutveckling och bättre resursplanering för att på så sätt bidra till 
omställningsarbetet till en god och nära vård. Den kommunala hälso- och sjukvården har i 
direktivet stor påverkansmöjlighet på hur medlen ska användas. 
 
Förslaget är att fördela bidraget enligt följande: 
 
Hälso- och sjukvård och förbyggande verksamhet        695 259kr 
Särskilda boenden    1 924 300kr 
Varav LOV           587 300kr 
Hemtjänst     1 430 000kr 
Varav LOV          158 000kr 
 
Hemvårdsnämndens beslut 201125 
 
Digitaliseringsplan 2021-2023 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till Digitaliseringsplan 2021-2023 i enlighet 
med bilaga 1 till tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26. 
 
Ärendet 
Hemvårdsnämndens digitaliseringsplan ger en samlad bild över planerade och beslutade 
aktiviteter och projekt kopplade till digitalisering. Planen har reviderats och uppdaterats och 
förslaget är att hemvårdsnämnden ska ställa sig bakom digitaliseringsplanen och anta 
denna. Planen förhåller sig till styrande dokument så som exempelvis Strategisk plan för 
Halmstads kommun 2019-2023, hemvårdsnämndens verksamhetsplan samt 
Kommunfullmäktiges plan för digitalisering. Planen redogör även för påverkansfaktorer, 
styrande dokument, informationssäkerhetsarbete och förändringsarbete. 
 
 
Statsbidrag till kommuner för kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet  
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att fördela statsbidraget utifrån nedan fördelning:  
 
Hemsjukvård och förebyggande verksamhet   820 000 kronor 
Särskilt boende                      2 270 000 kronor  
Särskilt boende LOV     690 000 kronor 
Hemtjänst                       1 680 000 kronor 
Hemtjänst LOV    190 000 kronor 
 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2020-12-03 

 11 

Ärendet 
Regeringen har genom beslut den 4 juni 2020 gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 
statsbidrag till kommuner för kostnader till följd av satsningen äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg om äldre genom att ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till 
vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. 
Kommunen har rekvirerat statsbidraget för 2020 och ska återrapportera till socialstyrelsen 
hur medlen använts senast den 15 mars 2021. Om medel som inte använts eller som inte 
använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. 
För 2020 har 35 platser på heltid tillsatts för den kommunala verksamheten, exklusive LOV, 
för att kandidaterna ska kunna genomföra utbildningen under nästkommande år. 
 
Arbetsmiljö Hemtjänst 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden har tagit del av informationen. 
Delrapportering ska lämnas till hemvårdsnämnden på sammanträdet 2020-12-21 gällande 
prioritering av inkomna synpunkter på arbetsmiljön avseende baspersonal och enhetschefer i 
hemtjänsten. 
 
Ärendet 
Hemtjänstens arbetsmiljö får i september månad en massmedial uppmärksamhet sedan en 
medarbetare valt att berätta om sina upplevelser kring arbetsmiljön. I artikeln framträder 
också en företrädare från arbetstagarorganisationen Kommunal med sin upplevelse om att 
de en längre tid har påtalat att en översyn av arbetsmiljön i hemtjänsten behöver 
genomföras. Arbetsgivaren har inte samma bild av att arbetsmiljö på helheten ser ut som 
den beskrivs av medarbetaren och Kommunal. 
 
Hemvårdsnämnden gav på sammanträdet 2020-09-30 Tf. förvaltningschef i uppdrag att 
redovisa åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen i egen regin. 
I nuläget har arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarorganisationerna Kommunal och 
Vision träffats för att föra dialog kring hur vi tillsammans genomlyser arbetsmiljön för 
medlemmar och medarbetare. 
 
Under mötet beskrivs de olika lägesbilderna och det framkommer också att enhetscheferna 
inom hemtjänsten har en ansträngd arbetsmiljö bland annat till följd av den massmediala 
uppmärksamheten.  
 
Verksamhetschefen för hemtjänsten har påbörjat enhetsbesök som varit planerade sedan i 
våras och vid besöken har det framkommit att det finns medarbetare som känner igen sig i 
den bild som beskrivs i media och de finns dem som tar avstånd ifrån den.  
På besöken framkommer det att omvårdnadspersonalen upplever en stress kring att de i dag 
besvarar trygghetslarmen på äldrelägenheterna, vilket i nuläget gäller såväl hemtjänstkunder 
som tillhör egen regin, privata utförare och kunder utan beviljad hemtjänst. Detta arbetssätt 
behöver undersökas vidare och en översyn av vem som ska besvara trygghetslarmen 
påbörjas. Därtill pågår dialog mellan verksamhetschef och  systemansvarig 
kvalitetsutvecklare för planeringssystemet Intraphone utifrån systemförbättringar och i 
nuläget har parametrar som exempelvis omvårdnadspersonalens körtider mellan 
kundbesöken och planering av de insatser som avböjs av kunderna justerats.  
 
Inom hemtjänstenheten finns det i dagsläge ca 25 hemtjänstgrupper vilket medför att det drar 
ut på tiden innan samtliga besök kommer vara genomförda, vilket innebär att en samlad bild 
kring arbetsmiljöförbättringar inte kan presenteras i nuläget.  
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Arbetsgivaren och Kommunal har i nuläget inte samma bilder av hur arbetsmiljön ser ut på 
helheten men är överens om att vi tillsammans ska komma fram till en gemensam bild och 
därtill verktyg som leder till att arbetsmiljön förbättras för medarbetare och medlemmar. 
 
Upphandling sjuksköterskor 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upphandla sjuksköterskor via 
bemanningsföretag som ett led i att säkerställa kompetensbehov, patientsäkerhet och 
kvalitetssäkrad vård samt säkerställa en god arbetsmiljö. Behov finns i verksamheten 
begränsade perioder under året och under specifik omständighet.  
Återrapportering ska lämnas till hemvårdsnämnden på sammanträdet augusti 2021. 
 
Ärendet 
Det finns idag en stor brist på sjuksköterskor. Detta innebär en extra svårighet att tillsätta och 
kompetensförsörja verksamheten vid kortare och temporära  tillfällen samt med skyndsam 
framförhållning.  
 
För att möta detta behov har Hemvårdsförvaltningen under flera års tid, via ett ensidigt 
arbetsgivarbeslut, erbjudit befintligt anställda sjuksköterskor ekonomisk kompensation för att 
förskjuta semestern.  
 
Detta arbetssätt har till viss del bidragit till att kompetenssäkra det behov som finns i 
verksamheten men det behövs fler sjuksköterskor i tjänst för att säkerställa 
patientsäkerheten än vad insatsen resulterat i. 
 
Rådande pandemi har påskyndat behovet av upphandling av sjuksköterskor utifrån hög 
korttidssjukfrånvaro och patientsäkerhet.  
 
Behovet av inhyrning av sjuksköterskor via Bemanningsföretag kommer variera. Behovet 
kommer i huvudsak avse semesterperioden men kommer också kunna uppstå vid andra 
tillfällen under året. Behovet kommer finnas under veckans alla dagar och dygnets alla 
timmar. 
 
Under semesterperioden juni-augusti beräknas ca 25 sjuksköterskor behöva inhyras. 
Kostnaden för inhyrning av en sjuksköterska dagtid under semesterperioden uppskattas till 
ca 125 000 kr per månad.  Under förutsättning om inhyrning av 25 sjuksköterskor under tre 
månader blir kostnaden 9 375 000 kr. 
 
Upphandling E-handel av dagligvaror i hemtjänsten 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar göra veterligt att verksamhetschef hemtjänst beslut av den 9 
september 2020 att anta anbud (tilldelningsbeslut) för upphandling av E-handel av 
dagligvaror i hemtjänsten, för hemvårdsnämndens vidkommande, är att anse såsom fattat på 
hemvårdsnämndens vägnar. 
 
Hemvårdsnämnden godkänner anmälan av verksamhetschef hemtjänst beslut av den 9 
september 2020 att anta anbud (tilldelningsbeslut) för upphandling av E-handel av 
dagligvaror i hemtjänsten. 
 
Ärendet 
Hemvårdsnämnden behandlade den 24 juni 2020 (HN § 86) ärende om upphandling E-
handel av dagligvaror i hemtjänsten, varvid nämnden beslutade fastställa 
upphandlingsdokument i form av förfrågningsunderlag.  
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Hemvårdsförvaltningen har uppmärksammat att, såvitt framgår av protokollet, förvaltningens 
övriga förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2020 innefattande bl.a. uppdrag 
åt verksamhetschef hemtjänst att på nämndens vägnar besluta om tilldelning av kontrakt 
(fatta tilldelningsbeslut), ej behandlades av nämnden. Orsaken till detta är i skrivande stund 
okänd, och frågan kommer att utredas av förvaltningen. 
 
Verksamhetschef hemtjänst beslutade den 9 september 2020 att anta anbud 
(tilldelningsbeslut) från Söndrum Stormarknad AB för upphandling av E-handel av 
dagligvaror i hemtjänsten. Mot bakgrund av ovan anförda omständighet har 
hemvårdsförvaltningen funnit nödigt föreslå hemvårdsnämnden att göra veterligt att 
verksamhetschef hemtjänst beslut av den 9 september 2020 att anta anbud 
(tilldelningsbeslut) för upphandling av E-handel av dagligvaror i hemtjänsten, för 
hemvårdsnämndens vidkommande, är att anse såsom fattat på hemvårdsnämndens vägnar. 
 
 
Lägesrapport Covid -19 
Hans Ekberg t.f. förvaltningschef ger en lägesrapport avseende Covid -19.  

• Lokala restriktioner utgår 13 dec och ersätts med nationella rekommendationer över 
Jul och Nyår. 

• Trenden för totalt antal fall av Covid-19 i samhället har de senaste 3 veckorna varit 
oförändrad (dvs varken nedåt eller uppåt) men ändock fortsatt hög nivå. Kurvan på 
antal nya fall kan enligt FHM ha nått en platå i Halland. 

• Antalet sjukhusvårdade har varierat omkring 16-22. 3/12: 19 inskrivna varav 2 på IVA. 
• Minskad smitta på boenden i Halland men lokalt utbrott på ett boende i Kungsbacka 

med flertalet smittade. Även Varberg men mindre. 
• Störst antal fall konstateras fortsatt i gruppen arbetsför ålder. 
• För närvarande är svarstiden för provsvar från självprovtagning åter nere på 1-2 

dygn. 
• Väntetiderna till självprovtagningen har minskat till drygt 1 dag. 
• Ökad smitta hos brukare med hemtjänst/hemsjukvård, 17(+2) smittade. 
• Påverkan på personalsituationen måttlig i 3 kommuner och betydande i 3 kommuner. 

 
 
Kö till Äldrelägenheter 
Ljungblomman 12 
Nyhem 263 
Karl XI 434 
109;an 30 
Akvarellen 186 
Begonian 9 
Mossen 31 
Pålsbo 191 
Snöstorp 104 
Västersol 178 
Åled 22 
 
Totalt: 1460 köplatser.  
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§ 58 
Plusbostäder 
Ordförande Jenny Axelsson informerar om nuläge gällande plusbostäder: 

• Tre konkreta projekt kan urskiljas:  
- Kv Häggen, 29 lgh i borättsform. Westbygg/Invita är byggherre, Klart sommaren 2021 

Borättsform: kooperativa hyresrätter, en lagreglerad boendeform som kan sägas vara 
ett mellanting av bostadsrätt och hyresrätt.  Insatserna är lägre än för motsvarande 
bostadsrätt, samtidigt som månadshyran är lägre än i den traditionella hyresrätten.  

 
- Söndrum centrum, Riksbyggen planerar för ett antal plusbostäder, ca 15 st.  

Detaljplan går fram för antagande inom kort.  
 

- Patrikshill f.d. äldreboende, Böljan 7, kan bli ett centralt plusboende. HFAB är 
intresserade, kommunen är fastighetsägare. Ny detaljplan behövs. Nybyggnad på 
tomten Böljan 7 är mest optimalt. Antal lägenheter oklart men troligen drygt 50.  
 

• Dialog om andra projekt som inte är lika konkreta pågår. 
 
• KLF/SBK arbetar parallellt med dessa projekt med att ta fram rutiner för 

administration, ekonomi, planering, information mm. 
 
§ 59 
Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesdagar 2021 
Kommunala pensionärsrådet föreslås under 2021 sammanträda följande datum och tid: 
4/2 kl. 09.30-12.00, 9/4 kl. 09.30-12.00, 3/6 kl. 09.30-12.00, 17/9 kl. 09.30-12.00,  
21/10 kl. 09.30-12.00, 2/12 kl. 09.30-12.00 
 
Presidiet föreslås sammanträda följande datum och tid: 
21/1 kl. 09.00-10.00, 25/3 kl. 13.30-14.30, 20/5 kl. 09.00-10.00, 2/9 kl. 09.00-10.00,  
7/10 kl. 09.00-10.00, 18/11 kl.09.00-10.00 
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föreslagna datum och tid för presidiemöten och 
sammanträden för Kommunala pensionärsrådet under 2021. 
 
§ 60 
Anmälda frågor 
Till kommande möte 4 februari 2021 anmäls följande ärenden: 

- Läkarmedverkan på äldreboenden 
- Äldrepsykiatrin läggs ner 

 
§ 61 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar Hans Ekberg för gott samarbete under hans tid som chef 
för hemvårdsförvaltningen. 
 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och önskar Kommunala 
pensionärsrådet och personal i förvaltningen en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.  
 
Gun Yström, vice ordförande tackar Hans Ekberg för gott samarbete under tiden som han 
har varit t.f. förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen samt önskar ordförande och 
ledamöter i KPR samt personal i förvaltningen en God Jul och Ett Gott Nytt år. 
 
Nästa sammanträde är den 4 februari 2021 kl. 09.30 – 12.00, plats meddelas i kallelsen.  
 
Mötet förklaras för avslutat. 


