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Plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 

2019-02-12, kl. 13.30-17.00    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Gun Yström, Karl-Erik Lövdahl, Kerstin Nilsson 
 
  För SPF 
  Ann-Margret Nilsson, Erik Jansson 
  
  För SKPF 
  Ann-Greta Bengtsson, Dagmar Luhanka 
 
  Förtroendevalda 

Sven Henriksson, Reino Renkert, Kenneth Mellåker  
 

Ersättare: Jonny Persson, Per Meijer, Leif Gustavsson, Ing-Britt Hansson 
SKPF 

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

Fredrik Åkerberg, Fredrik Kaestner, Hanna Billmayer, Niklas 
Petersson Fröling, Thomas Ingelstrand, Susanne Karlsson, 
Gabriela Arvidsson  

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 1 - 17 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström  
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§ 1 
Mötets öppnande 
Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 2 
Inledning och presentation 
Jenny Axelsson som är kommunråd har fått uppdraget att vara ordförande i kommunala 
pensionärsrådet.  Jenny påtalar att det är viktigt att ledamöter och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet är  väl förberedda och pålästa inför mötena så att det blir bra diskussioner. 
Presidiet förbereder dagordningarna inför mötena tillsammans med tjänstemän på 
förvaltningen. Delaktigheten är viktig och samtliga ledamöter och ersättare i rådet har 
möjlighet att påverka vad som ska tas upp på kommande möten. Rådet är också ett 
remissorgan för frågor som berör målgruppen äldre. Politikerna i rådet tar med sig frågor 
vidare till sina politiska partier. I år kommer vi att ha tema och då kommer vi särskilt 
uppmärksamma ensamhet, digitalt utanförskap, psykisk ohälsa mm.  
 
IPAD kommer att delas ut till samtliga ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
Rådet kommer att bli pilotgrupp för att testa att ta del av handlingar inför möten och 
förvaltningen vill gärna få feedback tillbaka så att ni kan hjälpa oss att jobba vidare med 
frågan.  
 
Ledamöter, ersättare och tjänstemän i kommunala pensionärsrådet presenterar sig.  
 
§ 3 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor då Kerstin Nilsson, PRO 
vill framföra ett tack.  
 
§ 4 
Val av justerare 
Gun Yström, PRO valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande Jenny Axelsson. 
 
§ 5 
Val av vice ordförande  
Gun Yström, PRO valdes till vice ordförande under mandatperioden 2019-2022.  
 
§ 6 
Nyval till samråds- och informationsutskottet 
Gun Yström, PRO, Ann-Margret Nilsson, SPF samt Anna-Greta Bengtsson SKPF valdes att 
ingå i samråds- och informationsutskottet under mandatperioden 2019-2022.  
 
§ 7 
KPR reglemente och arvode 
Fredrik Åkerberg, administratör informerar om kommunala pensionärsrådets reglemente.  
 
Bakgrund 

 Initiativ till pensionärsråd från pensionärsorganisationerna i början på 1970 talet 

 Promemoria om utformning av kommunalt pensionärsråd från svenska 
kommunförbundet 1975 

 Regeringens skrivelse om pensionärernas medinflytande (1990/91:148) 

 Översyn gjordes 1990 om pensionärsråden av svenska kommunförbundet i 
samarbete med PRO och SPF  

 Cirkulär från svenska kommunförbundet (1991:115) 
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Brukarinflytande – 8:3 KL 
Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.  

 Bestämmelse av målsättningskaraktär 

 Samråd, ingen beslutanderätt 

 Finns ingen specialreglering om pensionärsråd i lagstiftningen 
 
Reglemente för pensionärsrådet 

 Antaget av kommunstyrelsen 21 januari 2003, § 31 med senaste ändring 1 november 
2011, § 324 

 KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för pensionärsorganisationerna och Halmstads kommun 

 
Syftet med rådet är: 

 Att ge inflytande i frågor som gäller äldre 

 Att pensionärernas frågor ska belysas i nämndernas verksamhetsplanering 

 Att kunna initiera pensionärsfrågor i nämnderna 

 Att vara remissorgan i de frågor som berör pensionärerna och som kommunen 
beslutar inhämta rådets synpunkter om  

 Att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 
Arbetsuppgifter 

 Kommunens företrädare skall – om möjligt – informera rådet om planer och 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter 
och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 

 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 

 
Fredrik informerar om att kommunala pensionärsrådets reglemente ska ses över och 
revideras. Översyn pågår också inom socialförvaltningen med avseende på reglemente för 
funktionsrättsrådet.  
Jenny Axelsson påtalar att även samtliga nämnders reglemente kommer att ses över.  
 
Gun Yström, PRO påtalar att vi måste nå ut till andra nämnder att rådet finns.  
 
Jenny Axelsson informerar om att kommunstyrelsen får KPR:s protokoll för kännedom.  
 
Jeanette Hembring-Stjernström informerar kort om arvodesersättningen för kommunala 
pensionärsrådet.  
 
 
§ 8 
Föregående protokoll 
Gun Yström, PRO framför att Hallandstrafikens information på föregående möte skapade 
förvirring. Ordförande Jenny Axelsson föreslår att frågan diskuteras vidare på 
beredningsmötet 1 april.  
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 9 
Förvaltningspresentation 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om hemvårdsförvaltningen verksamhet.   
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Hemvårdsförvaltningen skall vara en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och 
med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads 
kommuns invånare. 
 
Befolkningsökning i Halmstad.  
20 % av invånarna är över 65 år. Personer över 85 år kommer att öka under de kommande 
åren 2025-2030.  
 
Hemvårdsförvaltningen 
Hemvårdsförvaltningen arbetar på uppdrag av hemvårdsnämnden. 
Förvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende 
och aktivitet samt all kommunal hemsjukvård oavsett ålder. 
Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 300 medarbetare och 
ca 900 vikarier.  
 
Hemvårdsnämnden har en budget på ca 1,3 miljarder.  
 
Äldreboende fakta 
• 13 äldreboenden varav 2 privata aktörer och 2 intraprenader 
• Ca 29 % av platserna är hos privata aktörer 
• 820 lägenheter på äldreboende varav 342 lägenheter är för demenssjuka 
• 14 dagars väntetid till särskilt boende under 2018 
• 83 % kundnöjdhet (81 % riket) 
 
Hemtjänsten 
• Drygt 2000 kunder har hemtjänst 
• 6 privata aktörer (ca 10 %), 1 intraprenad 
• Över 5000 besök varje dag 
• 286 000 mil kördes under 2017 = Halmstad-Kiruna T/R 80 ggr. 
• 92 % kundnöjdhet (88 % riket) 
 
Äldrelägenheter 
• 11 äldrelägenhetshus 
• 426 lägenheter 
• Äldrelägenheter är tänkta för de äldre som är i behov av en 
högre trygghet och god tillgänglighet i ordinärt boende. 
• Äldrelägenheter är funktionella lägenheter med närhet till 
service och matsal som hemvårdsnämnden kan hänvisa dig till. 
 
Hemsjukvård- och förebyggande fakta 
• 1500 hemsjukvårdskunder (sep 17) 
• 49 platser korttid och växelvård 
• 51 kunder dagverksamhet (dec 17) 
• 2135 kunder har trygghetslarm (Larm-och nattpatrull) 
• 22 anhöriganställda (dec 17) 
• 25 mötesplatser 
 
Myndighetsenheten 
Vårdplaneringar: ca 1 262 från slutenvård samt över 200 akuta planeringar i hemmet. 
Totalt antal utredningar, biståndsbeslut och uppföljningar: 12 383 
Totalt antal avgiftsbeslut: 7 214 
Ansvar för riktlinjer enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Anmälningar Lex 
Sarah och Lex Maria 
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Satsas Friskt – Hemvårdsnämnden har satsat 500 000 kr för projektet Satsa Friskt som 
gäller för 79 år eller äldre. 300 personer per år får möjligheten till att träna.  
Länk till filmklipp https://vimeo.com/266640794 
 
Nöjda medarbetare = nöjda kunder 
Medarbetarindex = 76 % 
 
Nöjda kunder: 
92% hemtjänst, 83 % äldreboende 
Nöjd med personalens bemötande: 
98% hemtjänst, 95 % äldreboende 
 
Medarbetardialoger genomfördes under 2018.  
Det som många svarade vid samtliga tillfälle var ARBETSGLÄDJE.  
 
Kerstin Nilsson, PRO undrar om man har utvärderat hur den digitala tekniken fungerar.  
Jennie Vidal svarar att vi ser att viss teknik ibland är svår att ta till sig. Det är många som 
anammar den nya tekniken men inte alla.  
 
Köplatser till äldrelägenhetshus 
Ljungblomman 30 
Nyhem 303 
Karl XI 438 
109:an 43 
Akvarellen 195 
Begonian 16 
Mossen 23 
Pålsbo 171 
Snöstorp 79 
Västersol 216 
Åled 7 
Totalt 1521 
 
§ 10 
Anmälda frågor 
Representant i KPR:s beredningsgrupp 
Dagmar Luhanka, SKPF har framfört önskemål om att en person från organisationen SKPF 
ska ingå i beredningsgruppen.  
 
Jenny Axelsson påtalar att rådet har möjlighet att väcka frågor på mötet och till kommande 
möten och temadagar, det behöver inte just göras på beredningsmötena. Ni är välkomna att 
till kommande möten anmäla till sekreteraren frågor som ni vill ta upp.  
 
§ 11 
Äldreboendestrategin 
Fredrik Kaestner, ingenjör informerar om strategi för äldreboende 2018-2035. 
  
Äldreboendestrategin 

 Gemensamt arbete inför gemensamt ansvar hemvårdsförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret 

 KSU godkänner strategin 2018-08-21 

 HN 2018-08-29 godkänner äldreboendestrategin och informerar KS om strategin 
 
 
 

https://vimeo.com/266640794
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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 
 
Samhällsbyggnadskontorets 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 
 
Se bilaga äldreboendestrategi 
 
Vad är planerat 

 Fyllinge 54 lägenheter år 2020 

 Ranagård 60 lägenheter 2022/23 

 Getinge 40 lägenheter  
Totalt 154 lägenheter 
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Äldreboende januari 2019 

Äldreboende Lgh

Krusbäret 40

Pålsbo 48

Slottsparken 57

Dalsbo 16

Frennarp 48

Kattegatt 64

Vallås 128

Sofieberg 60

Oskarström 60

Harplinge 60

Nissastrand 72

Halmstad Plaza 54

Attendo I 64

Attendo II 49

TOTALT 820
 

 
HFAB bygger nya lgh Getinge, 8 senior 65 ++ och 12 ordinära 
 
Att fundera på 

 Tankar om Ranagård 2022/23 

 Tankar om Getinge 2025 

 Var bör äldreboendet 2027 byggas 
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF undrar om det kommer att finnas samlingslokaler i de nya 
äldreboendena.  
Fredrik Kaestner svarar att möjligheten till det finns med i rambeskrivningen.   
 
Erik Jansson, SPF undrar hur förvaltningen jobbar med prognoserna för plusbostäder.  
Fredrik Kaestner svarar att det viktigaste är att det finns tomter så att vi kan möta behoven 
av bostäder.  
 
Jennie Vidal påtalar att man måste samlat beakta äldre beståndet, vilken typ av bostad man 
ska ha. Om vi skapar lägenheter som är tillgängliga så att äldre kan bo där livet ut så 
kommer det i sin tur att påverka behovet av särskilda boenden.  
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§ 12 
Plusbostäder 
Hanna Billmayer, utredare på samhällsbyggnadskontoret informerar om plusbostäder – ett 
tryggt boende.  
 
Bakgrund till utredningen 
2016 genomfördes invånardialoger, Hur vill du bo när du blir äldre 
Utredning 2017 – Plusbostäder 
 
Utredningen - metod 

 Omvärldsbevakning genomfördes med andra kommuner. Studiebesök genomfördes i 
bland annat Höganäs. 

 Forskningsöversikt 
 
Uppdrag 

 Definitioner 

 Drift och verksamhet 

 Bostadsplaner 
 
Utredningen - Definitioner 

 Plusboende: En tillgänglighetsanpassad och social boendeform för äldre (65+ eller 
70+) som ger trygghet. De som bor i ett plusboende ska, förutom sitt boende, ha 
tillgång till en gemensamhetslokal med möjlighet till gemensamma aktiviteter och 
samvaro samt en värd/värdinna som en gemensam social resurs. Det finns en god 
närmiljö med tillgång till kommunikationer, service och grönområden. 
(arbetsgruppsmötet 181205, 190122 och definitionen för trygghetsboende i SOU 
2008:113) 

 Tillgänglighet: Möjlighet för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället 
på jämlika villkor. Personer med unktionsnedsättning ska ha tillträde till den fysiska 
miljön, ransporter och anläggningar samt ha tillgång till information, kommunikation,  
varor, produkter och tjänster, inklusive digitala ösningar. 
(http://www.mfd.se/kunskapsomraden/tillganglighet/) 

 
Utredningen – Drift och verksamhet 
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Utredningen – Bostadsplaner 

 
Utredningen – Mål 

 öka möjligheterna att bo ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet 

 öka antalet tillgängliga bostäder 

 öka den sociala samvaron, tryggheten och självständighet 

 möjliggöra delaktighet och ett aktivt åldrande  

 skapa en positiv bild 

 underlätta förmedling av bostäder  

 stimulera och underlätta flytt  

 dessutom skapa viktiga flyttkedjor 
 
Utredningen – Tidsplan  

 Inventeringsskede – juni – okt 18 

 Analysskede – nov – dec 18 

 Förslagsskede – jan – febr 19 

 Remissrunda – mars – april 19 

 Beslut KF – juni 19 
 
Politiska processen  

 Remissrunda 19/3 (Beslut kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, KSU) 

 Beslut Kommunfullmäktige: 18-19/6 eller 19/9 

 Beredning kommunstyrelsen: 4/6 eller 3/9 

 Beredning KSU: 21/5, 11/6 eller 20/8 
 
Erik Jansson, SPF framför att de äldre blir friskare och friskare så de boenden som byggs 
behöver inte vara handikappvänliga bostäder.  
Hanna Billmayer svarar att 75 åringar idag är 93 % friska. Vi har tagit med oss detta i 
fortsatta diskussioner.  
Kerstin Nilsson, PRO påtalar att att det måste finnas möjlighet på orten att kunna flytta till ett 
särskilt boende.  
Hanna Billmayer svarar att det tas upp i utredningen att det ska byggas i hela kommunen. 
Om något saknas i utredningen så kan ni ta upp det i remissvaret.  
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§ 13 
Bokslut 2018 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller informerar om måluppfyllelse 2018. 
Målen kan bedömas uppnådda (gröna) eller ej uppnådda (röda)  
Mätetalen kan bedömas som gröna, gula eller röda. Måluppfyllelse: 
Sammantaget har hemvårdsnämnden har en relativt god måluppfyllelse för 2018.  
Hemvårdsnämnden har haft sex (6) verksamhetsmål. Av dessa bedöms: 
fyra (4) vara uppnådda, två (2) vara ej uppnådda 
 
Se bilaga 
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om bokslut 2018.  
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om bokslut 2018.  
Bokslut 2018 visar ett överskott på 25 282 kkr. Överskott inom hemtjänsten och utökade 
intäkter från Region Halland avseende hemsjukvårdsavtalet är de två stora förklaringarna till 
plusresultatet. 
 
Investeringsredovisning för 2018 har ett överskott på 545 kkr, vilket avser larm på 
äldreboenden. Dessa medel kommer att nyttjas under 2019. 
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF undrar hur kontinuiteten kan blir bättre hos kund.  
Jennie Vidal svarar att 80 % av grundplaneringen är ordinarie personal och övrig del är 
vikarier på grund av sjukdom, vård av barn mm. Vi jobbar ständigt med denna fråga och vi 
jobbar med grundkontinuitet.  
 
Kerstin Nilsson, PRO framför att personalstyrkan handlar även om arbetsmiljö.  
Jennie Vidal meddelar att förvaltningen jobbar med ett uppdrag att renodla yrket och att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Återredovisning ska ske till nämnden i juni 2019. 
Susanne Karlsson, HR chef informerar att hittills så klarar vi att tillsvidareanställda 
undersköterskor och sjuksköterskor. Däremot på sommaren då det inte finns tillräckligt 
många undersköterskor att anställa så är vi tvungna att ta in vikarier som är outbildade.  
 
§ 14 
Nämndsinformation 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om beslut fattade i hemvårdsnämnden december 
2018 och januari 2019. 
 
Beslut HN 181220 
Hantering i fall av avslagsbeslut för tillstånd, alternativt tillstånds upphörande, 
gällande LOV-leverantörer hemtjänst 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att i de fall leverantör av hemtjänst enligt LOV får avslag på 
ansökan om tillstånd alternativt om ett tillstånd upphör, ska avtalet med leverantören sägas 
upp med tre veckors uppsägningstid. 
Hemvårdsnämnden beslutar att i de fall godkänd leverantör av hemtjänst enligt LOV inte 
ansökt om tillstånd för verksamheten före 1 mars 2019 ska avtalet sägas upp med tre 
veckors uppsägningstid. 
 
Intraprenad inom särskilt boende - Harplinge äldreboende 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner att Harplinge äldreboende drivs som intraprenad under 
perioden 2019-01-01-2021-12-31 enligt överenskommelsen. 
 
Luftkonditionering/kyla på särskilt boende 
Beslut 
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Hemvårdsnämnden begär att kommunstyrelsen lägger till ”installation av 
luftkonditionering/kyla på Sofiebergs särskilda boende” som kommande investering samt 
förändring av driftskostnad på grund av högre hyror i kommande planeringsdirektiv 2020-
2022. 
Hemvårdsnämnden begär att fastighetskontoret skyndsamt säkerställer att samtliga 
äldreboendefastigheter i kommunal regi har klimatanläggning/luftkonditionering så att 
boendemiljö samt personalens arbetsmiljö blir fullgod.  
Hemvårdsnämnden begär i de fall installation av klimatanläggning/luftkonditionering dröjer 
(Se punkt 2) att fastighetskontoret ordnar kyla i enstaka rum i särskilda boenden i kommunal 
regi till sommaren 2019 så att varje fastighet åtminstone har ett utrymme där svalare 
temperatur finns att tillgå för de äldre. 
 
Samverkan med högskolan i Halmstad beträffande projekt "Satsa friskt" för personer 
som fyllt 79 år eller äldre 
Beslut 
 1. Hemvårdsnämnden godkänner samverkan som projektpart med Högskolan i  
     Halmstad inom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation, steg 1 initiering. 
 2. Hemvårdsnämnden uppdrar åt ordförande att på hemvårdsnämndens vägnar   
     godkänna och underteckna samverkansavtal/överenskommelse med Högskolan i   
     Halmstad. 
 
Skrivelse till hemvårdsnämnden avseende bemanning i äldreomsorgen 
Beslut 
Hemvårdsnämnden tackar SPF Seniorerna Gamletull för er skrivelse och era synpunkter. 
Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen är tillfällig och pågår under 
åren 2015-2018. Satsningen ska ses som extra händer i vården utöver grundbemanning. Om 
dessa statliga medel uteblir kommer dessa extra satsningar att utebli (se beslut 2017-10-25, 
HN § 97), dock kommer vården att vara säkerställd i enlighet med uppställda krav som följer 
av lag eller annan författning. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående budgetarbete inför 2019 frågar SPF Seniorerna Gamletull om 
kommunen kommer säkerställa att bemanningen i äldreomsorgen inte försämras när de 
statliga stimulansmedlen inte längre finns att tillgå. 
 
Skrivelse till hemvårdsnämnden avseende frågor om äldres rätt till ömhet och kärlek, 
omsorgsfrågor m.m. 
Beslut 
Hemvårdsnämnden uppdrar åt hemvårdsförvaltningen att lyfta PRO Halmstads skrivelse i 
kommunala pensionärsrådet, och därefter återkomma till nämnden med förslag till svar.  
 
Ärendet 
I skrivelse till hemvårdsnämnden påtalar PRO Halmstad äldre personers rätt till närhet, 
ömhet och kärlek samt framför synpunkter, frågor och önskemål. 
 
Slutrapport - invånardialog för trygghet med att vårdas hemma 
Beslut 
Hemvårdsnämnden har tagit del av rapporten.  
 
Ärendet 
I hemvårdsnämndens verksamhetsplan finns en aktivitet där nämnden ska bjuda in till 
invånardialog utifrån olika teman. Dialogerna ska utvärderas och användas som underlag av 
politik och tjänstemän för planering och beslutsfattande. Invånardialogen trygghet med att 
vårdas hemma genomfördes den 14 november 2018 på alla hjärtans hus i Halmstad där 54 
personer deltog. Resultatet har bearbetats, analyserats och presenteras i slutrapport för 
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invånardialog 2018 – vilka faktorer krävs för att man ska känna sig trygg med att vårdas 
hemma. 
 
Medarbetardialog 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar avsätta medel för att ge möjlighet för legitimerade 
sjuksköterskor att med bibehållen grundlön kunna gå en specialistutbildning och/eller 
enstaka högskolekurser, som innebär en  påbyggnadsutbildning inom för vad arbetsgivaren 
bedömer som relevanta områden. 
 
Hemvårdsnämnden beslutar att budgetera medel till ett kompetensteam (sjuksköterska, 
undersköterska) med uppdrag att verksamhetsnära, informera, stödja och utbilda inom 
basområdet allmän och specifik omvårdnad, för att ge en god och patientnära vård. 
 
Hemvårdsnämnden beslutar att inom ramen för projektet Digga Halland anställa 
projektledare i syfte att stärka vård-och omsorgspersonal i digitaliseringsarbetet samt hålla 
samman förvaltningens arbete i projektet. 
 
Hemvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att arbeta utefter handlingsplanen för 
medarbetardialogerna samt utreda nedanstående delprojekt mer.  
Delprojekten är: renodla uppdrag för undersköterskor, sjuksköterskor och rehabpersonal, 
utreda möjligheter för tillgänglig chef utanför kontorstid samt utreda chefsuppdrag och 
möjligheter till stöd. 
Återrapportering till hemvårdsnämnden ska ske i juni 2019.  
 
Hemvårdsnämnden beslutar att avsätta medel till friskvårdsbidrag i internbudgeten 
motsvarande 2000 kr per anställd och år. 
 
Ärendet 
Under 2018 har hemvårdsnämnden och förvaltningen satt extra fokus på personalutveckling 
varpå samtliga medarbetare i hemvårdsförvaltningen varit inbjudna till medarbetardialoger 
samt en teaterföreställning. Medarbetardialogerna gav  tillfälle att skapa en dialog mellan 
anställda och ledning som kan inspirera till nya arbetssätt och öka delaktigheten bland 
medarbetarna. Det var också ett sätt att fånga tankar kring förnyelse och lyfta dilemman 
rörande digitalisering och utveckling inom vård och omsorg. 
 
§ 15 
Information myndighetsenheten inkl. SoL 
Gabriela Arvidsson, myndighetschef informerar om myndighetsenheten, verksamhet och 
medarbetare.  
 
Se bifogad presentation 
 
§ 16 
Övriga Frågor 
Kerstin Nilsson, PRO riktar ett stort tack till hemvårdsförvaltningen för att de äldre i Getinge 
fick möjlighet att hämta broddar på Begonian i Getinge.  
 
§ 17 
Avslut 
Vice ordförande Gun Yström tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.   
Nästa sammanträde är den 16 april 2019 kl. 13.30 – 16.00 på Södra vägen 5, konferensrum 
Respekt.   


