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Plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 

2018-09-20, kl. 09.30-12.00    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Gun Yström, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson 
 
  För SPF 
  Lena Nordström, Inger Engstrand  
  
  För SKPF 
  Dagmar Luhanka, Anna-Greta Bengtsson 
 
  För RPG 
  Svend Ryding 
 
  Förtroendevalda 

Lennart Germundsson, Rose-Marie Henriksson, Anders Lövgren,  
 

Ersättare: Karl-Erik Lövdahl PRO, Jan-Erik Jäderblom PRO, Kerstin Nilsson 
PRO, , Erik Jansson SPF, Ing-Britt Hansson SKPF 

 
 
Övriga: Jenny Axelsson, Jennie Vidal, Fredrik Åkerberg, Lennart 

Svensson, Johannes Ekberg, Karla Diez, Rebecca Forsyth, Gun 
Fogelström, Siv Olofsson, Eva Lydahl  

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 42 - 53 
  Fredrik Åkerberg 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 42 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 
§ 43 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg av anmäld fråga från Anna-Greta Bengtsson, SKPF:  
Vattengymnastik med ledare för äldre. 
 
§ 44 
Val av justerare 
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande Jenny Axelsson. 
 
§ 45 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§ 46 
Information 
Jennie Vidal informerar om beslut fattade i hemvårdsnämnden juni och augusti 2018.  
 
Digitala lås 
Hemvårdsnämnden beslutade i juni att uppdra åt förvaltningen att delta i en 
kommunövergripande upphandling av digitala låssystem.  
 
Som ett led i att använda digitalisering i verksamheten kan en digital låslösning användas för 
hemtjänsten. Det finns system som kan tillgodose låslösning för flera av kommunens 
verksamheter samtidigt vilket skulle vara en vinst för kommunen i stort.  
Med ett övergripande system kommer aktörer som exempelvis socialförvaltningen, 
utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen, HEM, LBVA och Räddningstjänsten att kunna 
använda samma lås i trapphus, källare och soprum som hemtjänsten gör. HEM har för avsikt 
att sätta denna typ av lås i samtliga soprum i Halmstad för att minimera deras 
nyckelhantering och få en spårbarhet. Jennie Vidal framhåller de effektivitetsvinster som kan 
göras genom minskad nyckelhantering. Digitala lås kommer att införas 2019.  
 
Lena Nordström, SPF, frågar om användning av digitala lås även kommer att omfatta 
nattpatrullen. Jennie Vidal svarar att detta även kommer att gälla nattpatrullen. 
 
Rose-Marie Henriksson yttrar sig och framhåller att det kan bli problem i de fall kunder i hus 
och villor redan har digitala lås, då förvaltningen inte kan göra åverkan på befintliga dörrar. 
Denna fråga samt försäkringsfrågor finns med i upphandlingen.  
 
Ramprogram för korttidsboende  
Hemvårdsnämnden beslutade i juni att godkänna ramprogram efter revidering av texten för 
korttidsboende. Hemvårdsförvaltningen tog tillsammans med samhällsbyggnadskontoret 
fram ett preliminärt program för korttidsboende hösten 2016 som underlag för 
kostnadsbedömning inför arbetet med Planeringsdirektiv 2018-2020. Kommunfullmäktige 
beslutade i juni 2017 att avsätta medel för nytt korttidsboende med planerat färdigställande 
2020. Samhällsbyggnadskontoret är nu inne i ett planeringsskede för nytt korttidsboende där 
ett ramprogram beslutat av hemvårdsnämnden behövs. Hemvårdsförvaltningen föreslår ett 
korttidsboende som inkluderar vård i livets slutskede, växelvård och dagverksamhet för 
demenssjuka personer. 
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Ingrid Gunnarsson, PRO, frågar vad som görs för dem som inte får plats på korttidsboende 
idag på grund av platsbrist. Jennie Vidal svarar att ny lagstiftning gör att kommunen nu har 
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter efter 3 dagar istället för tidigare 5 dagar, och 
att det är viktigt att utöka antalet korttidsplatser.  
 
Rose-Marie Henriksson yttrar sig och förklarar att frågor om hur situationen ska klaras, hur 
mycket vård som kan ges i hemmet m.m. har diskuterats i GNHH, gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel. Rose-Marie Henriksson framhåller att det finns risk att 
människor kan bli för sjuka för att kunna flyttas från det egna hemmet. 
 
Utredning av möjligheterna till hospiceplatser 
Hemvårdsnämnden beslutade i juni att skapa en enhet för patienter i sen palliativ fas, dvs 
vård i livets slutskede på det planerade korttidsboendet. Under 2016 utfördes 5 
invånardialoger där det framkom önskemål om ett Hospice i Halmstad. Ett hospice är en 
driftsform där man under hemliknande former bedriver en god palliativ vård samt avancerad 
sjukvård där samtliga behandlande åtgärder ska utföras på plats.  
 
Äldreboendestrategi 
Hemvårdsnämnden beslutade i augusti att godkänna förslag till strategi för äldreboende 
2018-2035 för Halmstads kommun och att kommunstyrelsen informeras om förslaget.  
Hemvårdsnämnden och samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för olika delar avseende att 
Halmstads kommun har äldreboenden i den omfattning och av den kvalitet som erfordras. 
Hemvårdsnämnden ansvarar för verksamheten inom kommunens äldreboenden, oberoende 
av om kommunen äger fastigheten eller hyr via s.k. blockhyresavtal. 
 
SPF:s rapport ”Mat för äldre i eget boende” 
Hemvårdsnämnden gav på sammanträdet 180620 hemvårdsförvaltingen i uppdrag att 
inkomma med återkoppling till hemvårdnämnden gällande synpunkter i rapporten ”Mat för 
äldre i eget boende - med bistånd till matleverans” senast 2018-10-31. Nämnden har beslutat 
att ärendet ska lyftas i KPR för att få input utifrån frågeställning i dagordningens punkt 11.  
 
Rose-Marie Henriksson yttrar sig och understryker att hemvårdsnämnden vill lyssna in 
synpunkter och önskar input från kommunala pensionärsrådet.  
 
Ingrid Gunnarsson, PRO, framför att Henrik Oretorp tidigare uppmanat 
pensionärsorganisationerna att komma med synpunkter och förslag till förvaltningen och att 
PRO Halmstad har inkommit med synpunkter på hur man kan förbättra matsituationen i eget 
boende. Inom PRO Halmstad ser man att seniorrestaurangerna blir mer tomma för varje år 
som går, och att hemtjänstpersonalen bör kunna uppmärksamma om maten inte blir 
uppäten. Man bör kunna ordna en matbuss som hämtar upp och kör till närmaste servicehus 
restaurang då många är för gamla och sjuka för att själva ta sig till servicehusens 
restauranger. Ingrid Gunnarsson avslutar med att PRO Halmstad inte fick svar eller 
återkoppling på dessa synpunkter.  
 
Gun Yström, PRO, invänder att frågan diskuterats i KPR och att det fanns många synpunkter 
från pensionärsorganisationerna, men att man inte kunde enas kring frågeställningar och 
synpunkter. På fråga från Gun Yström bekräftar Jennie Vidal att förvaltningen har ramar att 
förhålla sig till, men att man arbetar aktivt med matfrågor och att förvaltningen uppskattar 
pensionärsrådets input.   
 
Ingrid Gunnarsson framför att någon typ av mattrafik borde kunna anordnas för att skapa 
social samvaro vid måltider. Jennie Vidal svarar att man ordnar provsmakning och enkäter 
för att få input till förvaltningen.  
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Gun Yström, PRO, påtalar att det behöver skapas möjlighet till matsamvaro på Vallås 
äldreboende och understryker att KPR är överens i detta, bl.a. med tanke på Vallås 
äldreboendes stora upptagningsområde. 
 
Lena Nordström, SPF, yttrar sig och framför att man bör få någon form av svar om man 
sänder in en skrivelse eller ett mail till förvaltningen och framför beröm till de tjänstemän som 
besvarat mail.  
 
Jenny Axelsson påtalar att man nu jobbar med KPR som referensgrupp, och Jenny Vidal 
inflikar att KPR:s protokoll också går till kommunstyrelsen. 
 
Rose-Marie framhåller att man i nämnden var eniga om att man inte ville svara på skrivelsen 
utan ville ha återkoppling genom KPR. Vad gäller matfrågan på Vallås så har detta funnits 
med i diskussionen i nämnden under lång tid.  
 
Åtgärder med anledning av värmeböljan 
Jennie Vidal informerar om värmeböljan och förvaltningens åtgärder med anledning därav:  
 

• En special riktlinje/handlingsplan/beredskapsplan för åtgärder vid hög värme har följts 
• Omprioritera arbete utifrån värmerelaterade behov. T.ex. kan en svalkande dusch 

erbjudas då kund avsäger sig insats såsom städ eller promenad  
• Fläktar och portabel luftkonditionering har införskaffats till alla äldreboenden som haft 

önskemål om detta.  
• Åtgärder vidtas vid behov. Extra dryck och svalkande åtgärder ges till kunder som har 

behov av det och som befinner sig i riskgruppen.  
• Extra vatten och fruktsallad till kunder med matdistribution 

 
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera socialtjänstens och den 
kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, till exempel vid höga 
temperaturer eller vid evakuering. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019. 
 
Kerstin Nilsson, PRO, påtalar att mycket av diskussionen handlat om befintliga 
äldrelägenheter och boenden, och understryker vikten av att diskutera hur hemtjänsten kan 
stötta upp för personer som bor kvar i det egna hemmet.  
 
Jennie Vidal svarar att man bl.a. haft anledning att oroa sig för kunder med egen brunn, med 
tanke på risken för sinande brunn, vattenkvalitet etc, och att frågor som dessa finns med i 
handlingsplanen.     
 
Medarbetardialoger 
Jennie Vidal informerar om de medarbetardialoger som anordnats. Det ord som var vanligast 
förekommande i dessa var glädje, vilket är mycket positivt. Men det uppkom även synpunkter 
som man behöver arbeta med från förvaltningens sida, bl.a. frågor om lön och arbetsvillkor, 
arbetsmiljö etc. 
 
Hemvårdsnämnden beslutade i augusti att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med 
delprojekten enligt åtgärdsplan för medarbetardialoger:   
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Anna-Greta Bengtsson, SKPF, frågar om möjligheterna till vidareutbildning för befintlig 
personal. Jennie Vidal svarar att man arbetar med möjlighet till specialistutbildning för bl.a. 
sjuksköterskor och rehabpersonal och framhåller att den nya lagstiftningen kring trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård kräver kompetenshöjningar.  
 
Kerstin Nilsson, PRO, framför att specialistutbildning är ett snävt begrepp och inte är samma 
sak som kompetenshöjande utbildning. Jennie Vidal svarar att man utgår från personalens 
önskemål, och att man kommer att behöva mer personal med specialistkunskaper när mer 
avancerad vård ges.  
 
Gun Yström, PRO, inflikar att man i PRO diskuterar frågan om behov av geriatrisk 
kompetens bland läkare och bättre vård för äldre, och att konferens på ämnet ska hållas.  
 
Lena Nordström, SPF, påtalar att det bara finns en specialist i geriatrik i Halmstad, och att 
det är svårt att finna personer som vill utbilda sig i den specialiteten vilket är bekymmersamt 
med en åldrande befolkning. Jennie Vidal svarar att det kommer att anordnas 
demensutbildning med geriatriker, men understryker att regionen och inte kommunen 
ansvarar för läkarvård. 
 
Astrid Johansson, PRO, återkommer till frågan om korttidsplatser och frågar om det är klart 
var de ska placeras. Jennie Vidal hänvisar till Lennart Svenssons dragning senare under 
sammanträdet.  
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Köplatser till äldrelägenhetshus 
Ljungblomman 19 
Nyhem 281 
Karl XI 399 
109:an 36 
Akvarellen 173 
Begonian 18 
Mossen 20 
Pålsbo 158 
Snöstorp 56 
Västersol 205 
Åled 8 
 
Totalt 1373 köplatser 
 
§ 47 
Äldreboendestrategin 
Lennart Svensson informerar om att hemvårdsnämnden på sammanträdet 2018-08-29 
beslutade att godkänna förslag till strategi för äldreboende 2018-2035 för Halmstads 
kommun:  
 
Äldreboendestrategi 
 
• Gemensamt ansvar för hemvårdsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret  
• Beslut HN 2018-06-20 att skicka remiss till KSU  
• KSU godkänner strategin 2018-08-21  
• HN 2018-08-29 godkänner äldreboendestrategin och informerar KS om strategin 
 
•Kommunen har övergripande ansvar för att det finns äldreboenden. 

– Välbalanserat antal lägenheter  
– Geografisk placering  
– God verksamhet  

•Strategin skall tydliggöra:  
– Roller och ansvar  
– Förutsättningar och möjligheter 

 
Hemvårdsnämndens ansvar 
 
• Utveckla sina äldreboenden  

– Attraktiva  
– Konkurrensmässiga  

• Långsiktiga behovsprognoser  
– Uppdateras årligen 

 
Samhällsbyggnadsutskottets ansvar  
 
• Byggnadsklara tomter finns när behov finns  

– Minst 5 års framförhållning  
• Investeringsmedel finns  
• Inga kommunala tomter till privata investerare utan samråd HN  
• Begränsa nya detaljplanernas flexibilitet 
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Prognos behov äldreboende: 
 

 
 
Äldreboende – behov utöver vad som finns idag 
 

 
 
 
 
Vad är planerat 
 
• Fyllinge 60 lgh 2020  
• Ranagård 60 lgh 2022/23  
• Getinge 40 lgh 2025  
–Totalt 160 lgh 
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Korttid behov: 

 
 
Framtid korttid 
 
• Anslag 245 milj. kr 2018-2020 men byggklar tomt saknas  
• Två spår/möjligheter  

– Utredning ombyggnad Bäckagård och köpa tillbaka fastigheten.  
– Hyra Bäckagård tiden ut + ytterligare ca 3 år och under tiden ordna tomt, detaljplan och 

bygga nytt.  
• Redovisning till politiken i september 
 
Prognos behov äldreboende 2018-2035 
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Prognos behov äldreboende Delområden 

 

 
 
Äldreboenden 2018  Äldreboenden områdesvis 
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Att fundera på 
 
• Tankar om Ranagård 2022-2023  
• Är befintlig tomt för äldreboende i Getinge en bra placering?  
• Var bör äldreboendet 2027 byggas 
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF, frågar vad som gäller för Eldsberga-området, Jennie Vidal 
svarar att det tillhör Fyllinges upptagningsområde.  
 
Rose-Marie Henriksson yttrar sig och påtalar att partierna i nämnden inte är överens om var 
man vill ha sina boenden och när de ska byggas, utan att det som planerats är majoritetens 
förslag. 
 
Ingrid Gunnarsson, PRO, frågar hur många äldre kvarboende som finns, vilka åldersgrupper 
dessa tillhör, om man vet hur många dessa är, och sammanfattar med frågan om hur många 
som är kvarboende men skulle vilja ha något annat.  
 
Lennart Svensson svarar att sådan statistik inte finns, men framhåller att de som fått 
biståndsbeslut snabbt får plats på boende. I dagsläget står ca 600 personer i kö till 
äldrelägenheter, och Lennart Svensson menar att det finns stort behov av trygghetsboende, 
äldrelägenheter, plusbostäder etc.  
 
Lena Nordström, SPF, frågar om det finns statistik över åldersgrupper i olika delar av 
kommunen. Lennart Svensson svarar att det finns statistik som processats till uppskattat 
behov av antal äldreboendeplatser, dock bara i femårsperioder på grund av stor statistisk 
osäkerhet.  
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF, frågar om man ska begränsa möjligheten att köa till 
äldrelägenheter. Lennart Svensson svarar att det inte finns något sådant förslag.  
Rose-Marie Henriksson påtalar att statistiken inte redovisar antalet personer i kö, utan 
antalet önskemål, och att en person kan stå uppsatt på flera olika ställen, varför det är viktigt 
att skilja på personer och önskemål. 
 
Erik Jansson, SPF, framför att det vore bra om man i KPR bestämde sig för en terminologi 
då det är förvirrande att omväxlande använda begreppen trygghetsboende, äldrelägenheter 
och plusbostäder, och att det är viktigt att veta vad som avses i diskussionen. Erik Jansson 
framhåller vidare att prognosticerat behov snabbt kan förändras, och tar upp ett scenario 
med ändrad reavinstbeskattning som exempel. Lennart Svensson bekräftar vikten av 
framförhållning och plan- och tomtberedskap för att kunna hantera förändringar. 
 
Svend Ryding, RPG, frågar varifrån statistiken till prognoserna hämtas. Lennart Svensson 
svarar att den kommer från SCB:s statistik över åldersutvecklingen i befolkningen som 
bearbetas av länsstyrelsen och statskontoret och att den sedan samkörs med förvaltningens 
egen statistik över hur många i en viss åldersgrupp som i dagsläget bor på äldreboende. 
 
Inger Engstrand, SPF, frågar om Haverdal som är ett stort område med många äldre och 
vart dessa förväntas flytta. Lennart Svensson svarar att det är fritt val i mån av platser, men 
att Getinge är ett alternativ och Ranagård ett annat.  
 
Lena Nordström, SPF, undrar över planerna för Patrikshill (vad händer med lokalerna, 
planeras någon form av boende, när i tiden i så fall, det skrivs i tidningar o vad är sanning).  
 
Ingrid Gunnarsson, PRO, frågar om inte Patrikshill kan användas som korttidsboende eller 
något annat. 
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Jenny Axelsson svarar att lokalerna på Patrikshill har svåra utmaningar och att inget 
beslutats än, men att man arbetar med frågan. 
 
§ 48 
Deluppföljning av hälsofrämjande satsning ”Satsa Friskt” för personer som är 79 år 
eller äldre 
 
Johannes Ekberg från Actic presenterar sig själv och sina kolleger Karla Diez och Rebecca 
Forsyth, samt två deltagare i projektet, Gun Fogelström och Siv Olofsson.  
 
Johannes förklarar att man arbetar utifrån tre ben. Det första benet består i fysisk aktivitet för 
att man ska hålla sig frisk och stark för att längre klara ett självständigt liv hemma. Det andra 
benet är de sociala aspekterna som handlar om möten och tillhörighet, att vara aktiv 
tillsammans med andra, fika efter träningen o.s.v. Det tredje och sista benet är teoretiskt med 
information och föreläsningar för att ge kunskap om vikten av kost, nutrition och träning. 
Projektet har varit mycket populärt, och man fick in långt fler anmälningar till projektet än 
väntat, ca 320 stycken, varför man fick dela upp dessa i två tioveckorsperioder, vår och höst 
2018.  
 
Siv Olofsson har deltagit i projektet ”Satsa Friskt” och framhåller att det inte bara varit bra för 
kroppen, utan också varit en lisa för själen med många nya kompisar och bekantskaper och 
berömmer den underbara personalen på Actic. 
 
Gun Fogelström har deltagit i projektet ”Satsa Friskt” och berättar att det har varit roligt att få 
vara ute tillsammans med andra och berömmer den trevliga personalen.  
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF, frågar om simträning kommer att erbjudas inom projektet. 
Johannes Ekberg svarar att det dels erbjuds gym och rörlighetsträning, men också viss 
möjlighet till vattenträning. Johannes Ekberg förtydligar att allt, inklusive simbassäng ingår 
om man tecknar medlemskap och framhåller att en rabatt på 30% erbjuds för seniorer, samt 
att man efter projektets slut erbjudit 50% rabatt på medlemskap.  
 
Erik Jansson, SPF, yttrar sig med beröm till kommunen för ett bra initiativ och till Actic för bra 
arbete, men framhåller att projektet väckt förväntningar som kanske inte infrias när det är 
begränsat antal deltagare. Erik Jansson understryker att det är en rättvisefråga och varnar 
för att rabatterna kan väcka avund. Erik Jansson skulle gärna se att föreningarna kunde få ut 
material till studiecirklar om hälsa, informationsmaterial för att få medlemmarna att hitta till 
gym och träning.  
 
Jennie Vidal svarar att högskolan i Halmstad engagerats i uppföljningen av projektet, och att 
delrapporten kommer att delges kommunstyrelsen, samt tackar Erik Jansson för kloka 
synpunkter. På Erik Janssons replik att detta inte bör stanna vid en akademisk uppsats, utan 
att man bör sikta på 6000 aktiva i projektet svarar Jennie Vidal att det är viktigt att kunna visa 
på ekonomisk nytta gentemot de styrande politikerna. 
 
Kerstin Nilsson, PRO, påtalar tillgänglighetsfrågor med tanke på deltagare från ytterområden, 
och frågar om man vet hur många deltagare från Getinge, Simlångsdalen och Harplinge man 
har. Johannes Ekberg svarar att man inte har någon sådan information, men att man 
planerat tiderna för aktiviteter så att det ska passa med busstidtabellerna, detta med hänsyn 
till deltagare boende i ytterområdena. Karla Diez inflikar att man utanför projektets ram fritt 
kan välja gym efter läge. Kerstin Nilsson framhåller att medlemmar i hennes organisation 
boende i Getinge haft synpunkter på att behöva åka in till Halmstad när det finns gym i 
Getinge. 
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Anna-Greta Bengtsson, SKPF, framför att hon genom föreningen fått frågan från en person 
som känner till projektet men som skulle önska vattengympa istället. Karla Diez svarar att 
man under två av projektets tio veckor erbjuder möjlighet till vattengympa, och att det som 
medlem finns goda möjligheter till detta. 
 
Rose-Marie Henriksson framför att nämnden tycker att det är viktigt att bygga friskhet för att 
minska behovet av tjänster, och framhåller att nämnden kommer att beakta de synpunkter 
som framförts i KPR. Rose-Marie tackar besökarna från Actic för succén med projektet och 
tackar sedan Siv Olofsson och Gun Fogelström för deras ambassadörsskap genom att 
överräcka varsin gåva från hemvårdsnämnden.  
 
§ 49 
Återrapportering plusbostäder 
Ordförande Jenny Axelsson rapporterar att samhällsbyggnadskontoret upplever att många 
aktörer är intresserade av att verka för plusbostäder. Jenny berättade att hon närvarat vid ett 
informationsmöte för plusbostäder i Haverdal, ett möte som lockade nära 200 deltagare och 
som syftade till att aktören tidigt i planeringsskedet vill ta in synpunkter från presumtiva 
boende om vad man efterfrågade.  
 
Med anledning av Erik Janssons tidigare inlägg under § 47 om behov av bestämd 
terminologi fråga så framhåller Jenny Axelsson att det är begreppet plusbostäder man 
bestämt sig för att använda.  
 
Gun Yström (PRO) framför att man från KPR vill tillsätta en grupp (kanske i likhet med 
plusbostäder) som tittar på ritningar vid om- och nybyggnation . 
 
Karl-Erik Lövdahl, PRO, frågar om läget för 65+bostäder i Eldsberga. Jenny Axelsson svarar 
att HFAB fått uppdrag gällande Getinge och Eldsberga, men att det finns problem avseende 
Eldsberga med detaljplanen p.g.a. buller. Då Trafikverket inte gett kommunen svar så kan 
kanske byggnation inte ske på föreslagen plats i Eldsberga, men man tittar på andra 
alternativ. 
 
§ 50 
Övriga frågor 
 
Anhörigdag 5/10 kl. 13-16 i Klarasalen, Halmstad Bibliotek.  
 
Föreläsningarna är följande:  
Visst behöver anhöriga stöd, men varför - Ett föredrag om anhörigskap och samhällets 
paradoxer. Påverkansfaktorer för anhöriga som exempelvis en striktare arbetslinje och 
striktare sjukskrivningsgrunder, en ökad omfattning av vårdinsatser i hemmet gör 
anhörigskapet komplext. Bistånd och insatser ges genom punktinsatser och ålägger anhörigt 
ansvar. 
 
Att leva nära någon med psykisk ohälsa - Psykisk ohälsa är vanligt. En av fyra drabbas 
någon gång under livet. Det innebär att många berörs även som anhöriga, i sin roll som 
förälder, syskon, vänner, barn eller arbetskamrater. Föreläsningen riktar sig till anhöriga samt 
till personal som är berörda av ämnesområdet. 
 
Demensutbildning 22/11  
En demensutbildning planeras på eftermiddagen den 22/11 i sammanträdesrum Respekt på 
Södra vägen 5. Inbjudan kommer inom kort.  
 
Nästa sammanträde  
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Sammanträdesdatumet i oktober är ändrat till den 17/10 kl. 09.30 – 12.00 på Södra vägen 5, 
sammanträdesrum Respekt. 
 
§ 51 
Anmälda Frågor 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF har anmält frågan gällande att rörelse och gymnastik i vatten 
med ledare för vattengymnastiken, i Arenabadet, vore mycket bra för många äldre, som idag 
har svårt att röra sig och då undrar frågeställaren om detta vore en möjlighet och till något 
reducerat inträde, kanske gruppbiljett eller någon annan bra lösning. Intresse för detta finns 
enligt frågeställaren och kan lätt tas reda på. Vi ser intresset för rörelser inom äldredelen, 
men ej något förslag på vattengymnastik, som kommunen har fin hall för.  
 
Jennie Vidal hänvisar till svar som kommit från enhetschefen på Halmstad arena bad, 
Izabela Topalovic: 
 
”Tidigare fanns det olika priskategorier, men de senaste åren har vi istället valt att erbjuda 
samma låga pris till alla intresserade. Det erbjudandet vi idag har och som flertal pensionärer 
väljer att köpa är ”dagkort” 157 kr/ mån, där man kan nyttja Halmstad Arena bad hur mycket 
man än önskar mån-fre inträde fram till kl. 15.00. Sommartid har vi för 2:a året i rad haft 
gratis vattengymnastik på Simstadion. Vi tar gärna emot förslag och önskemål för att kunna 
sätta ihop ett paketpris, t.ex. inkl. vattengymnastik.” 
 
Rapport ”Mat för äldre i eget boende med bistånd till matleverans”, Ann-Margret 
Nilsson, SPF 
Grupparbete med anledning av rapporten från SPF: finns det några konkreta åtgärder som 
organisationerna skulle kunna se som en lösning på frågeställningen kopplat till gemenskap 
vid måltiderna?  
 
Rose-Marie Henriksson framför att man önskar få in svar från organisationerna senast 9/10 
inför presidiemötet. Svaren skickas till Jeanette Hembring-Stjernström.  
 
§ 52 
Provsmakning av enportionsrätter 
Eva Lydahl, kostansvarig utvecklingsledare, informerar om att KPR ska få provsmaka kylda 
enportionsrätter som tillagats i köket på Vallås äldreboende. 
 
Kommunala pensionärsrådet provsmakar enportionsrätter samt svarar på följande 
enkätfrågor: Smakar maten bra, såg maten god ut, var portionen lagom stor, var maten 
lagom kryddad? 
 
§ 53 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.    
 
 


