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Plats och tid: Södra vägen 5, Lokal Respekt, 2022-06-02 kl. 09.00-12.00
    
 
Beslutande:  För PRO  

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

Jenny Axelsson, Rose-Marie Henriksson, Kenneth Mellåker 
 

Ersättare: Per Meijer PRO, Leif Gustavsson PRO, Kerstin Johansson SPF, 
Bo Måbrink SKPF 

 
Övriga: Sergio Garay, Jeanette Hembring-Stjernström, Niklas Petersson 

Fröling, Thomas Ingelstrand, Sirpa Göransson, Zoia Ivanchuk, 
Heidi Nilsson, Katarina Davidsson 

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 19 - 26 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 19 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 20 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes och läggs till handlingarna.   
 
§ 21 
Val av justerare 
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Jenny Axelsson.  
 
§ 22 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 23 
Delårsrapport   
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller informerar om prognos måluppfyllelse 2022. 
Hemvårdsnämnden har i sin verksamhetsplan fem (5) verksamhetsmål kopplade till 
kommunfullmäktigemål. Efter första tertialet görs bedömningen: 
 
• Att ett (1) verksamhetsmål kommer att uppnås 
 
Hemvårdsnämnden ska genom ett förebyggande arbete främja möjligheten till aktivt liv och 
en jämlik hälsa. 
 
• Att fyra (4) verksamhetsmål i nuläget är svårbedömt huruvida de kommer att 

nås eller inte: 
 
Hemvårdsnämnden ska erbjuda en god, jämlik, personcentrerad och säker hälso- och 
sjukvård och omsorg av hög kvalitet för nämndens målgrupper. 
 
Hemvårdsnämndens mål är att socialtjänsten ska vara innovativ, inkluderande och hållbar 
över tid. 
 
Hemvårdsnämnden tar aktivt tillvara på de möjligheter som välfärdsteknik och digitalisering 
för med sig och skapar därmed nytta för invånare, medarbetare och organisation. 
 
Verksamheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande ledar- 
och medledarskap. 
 
23 planerade insatser varav 3 inte är påbörjade/pågående.  
20 indikatorer varav 12 saknar utfall vid delår 1.  
 
I verksamhetsredovisningen efter första tertialet kan utläsas att i stort sett samtliga insatser 
som fastställts i hemvårdsförvaltningens verksamhetsplan 2022 är pågående, i syfte att 
uppfylla målen i hemvårdsnämndens verksamhetsplan. De icke påbörjade insatserna är dock 
tänkta att påbörjas under året. En del mätningar av målindikatorer görs löpande, medan 
andra är årliga avstämningar som saknar utfall vid tiden för delårsrapporten. Med detta följer 
viss osäkerhet i prognoserna. 
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Internkontroller och uppföljningar: 
Internkontroller genomförs löpande under året och sammanställt resultat kommer att 
redovisas i samband med verksamhetsberättelse och bokslut 2022. 
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om att prognosen baserad på utfallet 
efter fyra månader indikerar att äldreomsorgens drift 2022 kommer att göra ett underskott på 
5 000 tkr. 
 
Inom hemsjukvård och förebyggande verksamhet samt hemtjänst förväntas underskott. 
Detta vägs till viss del upp utav ett prognostiserat överskott avseende avgiftsintäkter. 
 
Årets covid-19-kostnader förutspås att ligga mellan 2-4 mnkr och merkostnader relaterade till 
Ukrainakrisen bedöms hamna mellan 1-2 mnkr. 
 
Resultatbalansering från 2021 på 1 462 kkr är medräknad i prognosen. 
När det gäller investeringar förväntas även här ett nollresultat. 
 
Sirpa Göransson, HR utvecklare informerar om personalredovisningen, delår 1. 
I personalredovisningen för delårsbokslut har antalet tillsvidareanställda ökat jämfört med 
samma tidpunkt i fjol. Antal sjukdagar per medarbetare visar en ökning jämfört med 
föregående års delårsrapport. Förvaltningens mål under 2022 är att sjuktalen ska minska, 
främst korttidsjukfrånvaron. Dock har utfallet försämrats jämfört med samma period 
föregående år när det gäller både den totala sjukfrånvaron och framförallt korttidsfrånvaron 
(1- 14 dagars sjukfrånvaro). Sjukfrånvaron är till stor del kopplad till de fortsatt strikta 
reglerna i samband med pandemin när det gäller att personal ska vara hemma vid minsta 
symptom. Frisktalet (andel medarbetare utan sjukdag) är därmed också något sämre jämfört 
med föregående års mätning. 
 
§ 24 
Digital fixartjänst 
Zoia Ivanchuk, digital fixare på förebyggande verksamheten informerar om den digitala 
fixartjänsten som är en tjänst för den som behöver hjälp och stöd med vardagstekniken. 
Tjänsten är till för alla som är 75 år och äldre samt för alla som har beviljade 
hemtjänstinsatser i Halmstads kommun oavsett ålder.  
 

• Kommunens digitala fixare hjälper till med appar, digitala tjänster, sociala medier och 
andra kommunikationsverktyg som den äldre behöver i vardagen.  

 
• Ge inspiration, utbildar och finns som en förlängd arm.  

 
• Tjänsten är en pilot som kommer att pågå under ett år. 

 
Enklare IT hjälp i hemmet 

• Hjälper till med teknisk utrustning och digitala tjänster (mobiltelefon, surfplatta, dator, 
Chromecast, trådlösa enheter, Wi-Fi, smart-TV etc.) 
 

• Hjälper och coachar den som vill lära sig nya saker (beställa hem mediciner, handla 
på nätet, sociala medier, mejla, dela bilder, ringa videosamtal mm.) 
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Digitala fixartjänsten 

• Tjänsten är kostnadsfri. 
 

• Kräver inget biståndsbeslut. 
 

• Digital fixare gör hembesök på helgfria vardagar. 
 

• Ingen begränsning i antal besök, men nya uppdrag prioriteras. 
 

• Eventuell utrustning betalas och anskaffas av kund. 
 
Hur ansöker man om digital fixartjänst 

• Ansökan sker via Halmstad Direkt på tel. 035 –13 70 00 
 

• Eller via Halmstads kommuns hemsida www.halmstad.se/digitalfixare 
 

 
§ 25 
Information  
 
Seniorfestivalen 
Heidi Nilsson, konceptansvarig på Harplinge äldreboende och Kristina Davidsson, Karl XI:s 
äldrelägenheter informerar om seniorfestivalen som genomfördes på Halmstad Arena den 26 
maj för alla kunder i kommunens äldreomsorg. Helhetsintrycket var att det var en välplanerad 
underbar dag! Oavsett väder såg man bara leenden! Trevligt, mysigt, roligt! Häftig 
upplevelse! 
 
Festivalen inleddes med en kortege av veteranbilar som gick från Tegelbruket genom 
centrum och anlände sedan till Halmstad Arena. På Arenans parkering bjöds det på 
livemusik, karuseller, pilkastning, chokladhjul, tombola, turer med häst och vagn eller 
motorcykel med sidovagn. Seniorerna virkade och flätade avspärrningsband till Halmstad 
Arenas parkering. Seniorerna pärlade också entréarmband som delades ut till boenden, 
kunder med hemtjänst, personal och förare i kortegen. Alla som hade ett armband bjöds på 
mat, en halv special med mos och pucko relaterat till temat ”Folkpark”.  
 
Vad tyckte kunderna? 
Roligt att få komma ut på något stort! 
Trevligt, roligt, bra musik, kul med häst & vagn, god mat, mysigt, underbar personal! 
Kul hade vi alla! Bra musik! 
 
En stor eloge till personalen i måltidsservice som serverade alla mat i Ösregn med glada 
miner! 
 
Vad kan vi tänka på till nästa gång? 

• Börja planering i tid och involvera alla direkt 
• Fler tält med sittplatser och skydd för regn 
• Göra området lite mysigare, tex    marknadsstånden i en stor ring. 
• Fler marknadsstånd med försäljning 
• Kaffetält 
• Annan plats? 
• Kommunikationsmöjligheter! 

 
 

http://www.halmstad.se/digitalfixare
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Hemvårdsnämndens beslut 220427 
Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom 
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommun räkning rekvirera statsbidrag 
om 6 293 975 kronor för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. 

2. Hemvårdsnämnden beslutar att det för Halmstads kommun räkning rekvirerade 
statsbidraget skall fördelas enligt följande: 

 
Socialnämnden          414 tkr 
Hemvårdsnämnden   5 880 tkr 
Totalt:         6 294 tkr 

 
3. Hemvårdsnämnden beslutar att det till hemvårdsnämnden tilldelade statsbidraget ska 

fördelas enligt nedan:  
 
 Radiokakan        600 tkr 
 Aktivitetspeng            220 tkr 
 Kommunal hemtjänst samt särskilt boende   4 208 tkr 
 Privat hemtjänst samt särskilt boende         852 tkr 
 Totalt:     5 880 tkr 
 
Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till landets 
kommuner för att motverka ensamhet bland äldre samt för att säkerställa en god vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom. 
 
Medlen omfattar totalt 608 500 000 kronor för 2022 och för Halmstads kommuns del handlar 
det om 6 293 975 kronor. 
 
 
Statsbidrag till kommuner för kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet  
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att återbetala 16 592 063 kronor till Socialstyrelsen.  
 
Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som 
ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på 
arbetstid eller fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och 
omsorg om äldre. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå 
utbildning på betald arbetstid så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och 
ges en god omsorg. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid som den anställde är 
frånvarande på grund av studier. Äldreomsorgslyftet föreslås fortsätta fram till 2023.  
Totalt har 89 medarbetare personer påbörjat utbildningen till vårdbiträde eller undersköterska 
under 2021 med hjälp av statsbidraget. Detta innefattar även de privata utförarna. 15 
anställda har avslutat sin utbildning med godkänt betyg. 
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Statsbidrag till Kommuner och Regioner för 2021 för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till regioner 
och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom 
hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre 
personer. För satsningen avsätts 300 miljoner kronor under 2021. 
 
I ansökan söktes medel för träning på arbetstid samt för att förstärka förmågan att återhämta 
sig avseende personal inom myndighetsenheten. Ingen övre gräns eller fördelningsnyckel 
över hur mycket en kommun kan ansöka om har funnits. Totalt för Halmstads kommun 
söktes 701 416 kronor. Då träning på arbetstid, vilket utgjorde den största delen av det 
ansökta beloppet, senare inte genomfördes innebar detta att endast 167 508 kronor 
förbrukades. Sålunda kommer återstoden, 533 908 kronor, att återbetalas till socialstyrelsen. 
De medel som nyttjats har bland annat använts till föreläsningar med övningar. 
 
 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus; fråga om 
rekvirering av stimulansmedel för Halmstads kommun (S2020/00577/SOF) 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har träffat en överenskommelse 
som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
äldreomsorgen genom digitalisering. 
 
Stimulansmedlen 2021 (utöver de som går till modellkommunerna) omfattade alltså totalt 168 
700 000 kronor, av vilka Halmstads kommun rekvirerade 1 710 814 kr.  
 
Medlen har främst använts till inköp av välfärdsteknik samt digitalt stöd. Några exempel är 
interaktiva bord, digitala läkemedelsskåp, ljudanläggningar, Ipads och digitala nycklar. 
 
 
Remiss av motion: "En bättre välfärd utan vinstjakt - Avveckla LOV av äldreboenden" 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att avslå motionen. 
 
Ärendet 
En motion – En bättre välfärd utan vinstjakt – Avveckla LOV av äldreboenden – har av 
kommunstyrelsen remitterats hemvårdsnämnden. I motionen yrkas att kommunfullmäktige 
beslutar att avveckla LOV-boenden och att inga nya LOV-etableringar tillåts, samt att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en 
avvecklingsplan av LOV-boenden i god tid så att avvecklingen kan påbörjas år 2023.  
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Lagen om valfrihetssystem (LOV) utgör i fråga om konkurrensutsättning av kommunal 
verksamhet ett alternativ till lagen om offentlig upphandling och kan tillämpas på bl.a. 
omsorgs- och stödverksamhet för äldre. LOV ger kommuner möjlighet att inrätta s.k. 
valfrihetssystem inom vilka enskilda kan välja bland kontrakterade leverantörer. 
Valfrihetssystem för äldreboende skedde genom beslut av hemvårdsnämnden den 26 
september 2012. Frågan om avveckling av valfrihetssystem på äldreboende har tidigare varit 
föremål för motion väckt den 9 november 2015. Ärendet gav bl.a. upphov till en utredning 
med konsekvensanalys, och på förslag av förvaltningen avstyrkte hemvårdsnämnden 
motionen. Motionen avslogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019. 
I dagsläget finns fyra enskilda LOV-leverantörer (privat regi), härefter benämnda endast 
”LOV-leverantörer”, vilka står för 293 av inalles 869 platser på särskilt boende. Bedrivande 
av särskilt boende (äldreboende) kräver särskilda verksamhetslokaler, varför frågan om 
tillgång till befintliga verksamhetslokaler efter eventuell avveckling av valfrihetssystemet 
förefaller vara av avgörande betydelse. LOV-leverantörerna har hyreskontrakt med 
hyresvärdar andra än kommunen, vilket är en komplicerande faktor vid en eventuell 
avveckling då det inte är säkert att ifrågavarande verksamhetslokaler blir tillgängliga för 
kommunen. Nu gällande avtal med befintliga LOV-leverantörer kan ej ensidigt ändras från 
kommunens sida, och noteras bör att kommunen har sistahandsansvar för att enskildas 
genom biståndsbeslut beviljade insatser blir utförda, medan LOV-leverantörerna inte har 
några skyldigheter utöver de avtalade. I ärendet aktualiseras flera rättsområden, bl.a. 
upphandlingsrätt, avtalsrätt och socialrätt, och utfallet av ett eventuellt avvecklingsbeslut är 
beroende av flera olika aktörers agerande. Förvaltningen konstaterar att förutsättningarna för 
att verkställa ett avvecklingsbeslut enligt förslag framstår som prekära. 
 
 
Höjt minimibelopp enligt socialtjänstlagen 
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna justeringar av 
minimibeloppen, enligt bilaga 1. 

2. Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslagna ändringar ska gälla 
från och med 1 augusti 2022, förutsatt att lagändringen träder i kraft 1 augusti 2022. 

3. Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att beakta och kompensera 
hemvårdsnämnden för de intäktsbortfall som uppstår till följd av förändrat 
minimibelopp. 

4. Att fortsättningsvis ge hemvårdsnämnden rätt att justera taxan vid lagstadgad ändring 
av riksdagen till minibelopp. 

 
 
Ärendet 
Mars 2022 beslutade regeringen att föreslå riksdagen att anta ett förslag som innebär 
ytterligare höjning av minimibelopp inom socialtjänstlagen (SoL) motsvarande 200 kronor per 
månad för ensamstående och med motsvarande 100 kronor per månad för var och en av 
sammanlevande makar och sambor, på samma sätt som höjningen som trädde i kraft januari 
2022.  
Ändringen föreslås träda i kraft 1 augusti 2022 och riksdagen tar ställning till förslaget 14 juni 
2022 enligt prel. planeringen. Om förslaget går igenom innebär det att samtliga 4 400 
kunders avgifter behöver prövas igen vilket leder till nya avgiftsbeslut.  
 
För kunder med avgiftsutrymme har höjningen en positiv påverkan. Det höjda minimibeloppet 
kommer att tillämpas för samtliga personer med insatser enligt socialtjänstlagen och inte 
enbart för personer med bostadstillägg, vilket i sig medför intäktsbortfall, om gällande 
finansieringsprincip inte tillämpas på nationell nivå. Lagändringens effekter är svårt att 
bedöma. Det är särskilt sällsynt att en höjning av minimibeloppet sker två gånger under ett 
och samma kalenderår. 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2022-06-02 

 8 

 
E-handel med plockkostnad eller dylikt 
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna revideringar 
i taxan ”Avgifter och matkostnader inom äldreomsorgen och för personer med 
funktionsnedsättning inom hemvårdsnämnden i Halmstads kommun”.  

2. Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslagna ändringar ska gälla 
från och med 1 oktober 2022 till och med 1 oktober 2025. 

 
Ärendet 
I avtalet mellan hemvårdsförvaltningen och ICA Maxi avseende e-handel för personer som är 
beviljade hemtjänst i form av inköp har hemvårdsförvaltningen bekostat en plock- och 
leveranskostnad motsvarande 129 kr/inköpstillfälle. Detta i syfte att inte fördyra för den 
enskilde. Avtalet med ICA MAXI förlängs inte efter 1 oktober 2022 och ett annat upplägg 
kommer att sjösättas. För att inte motverka en negativ utveckling för hemtjänstinsats som 
utförs via e-handel, i väntan på att ett nytt upplägg blir klart, behöver de berörda 
hemtjänstkunderna fortsättningsvis skyddas mot plockkostnad. Förslaget handlar därför om 
att de kunder som drabbas av plockkostnad eller likartad kostnad i samband med e-handel 
ska ges möjlighet att ansöka om reducering på hemtjänsttaxan av denna plockkostnad för ett 
inköp per vecka eller oftare om biståndsbeslutet medger det, motsvarande belopp som 
kunden själv betalar. Beloppet ska påvisas genom kvitto och underlag som avgiftsenheten 
begär in för att styrka denna plockkostnad. Kunder med negativt avgiftsutrymme, dvs ingen 
hemtjänstavgift, men som har matkostnader för matdistribution, kan ansöka om att få 
reduceringen på denna matkostnad. Kunder som har negativt avgiftsutrymme och inga 
matkostnader hänvisas till e-handel i affärer som inte har plockkostnad eller traditionellt 
inköp.  
Plockkostnad eller likartad kostnad ser olika ut bland mataffärer som finns i kommunen. 
Vissa affärer tar inte ut sådan avgift/kostnad medan vissa gör det, och beloppet ligger på 
cirka 50 kr/inköp.  
Denna reducering förväntas vara av tillfällig karaktär varpå den enbart bör gälla till och med 1 
oktober 2025. 
 
 
Hemvårdsnämndens beslut 220524 
 
Föreningsbidrag 2022 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar om fördelning av föreningsbidrag för år 2022 enligt förslag i 
bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022. 
 
Ärendet 
En gång årligen fattar hemvårdsnämnden beslut om fördelning av föreningsbidrag. För år 
2022 har hemvårdsnämnden avsatt 550 000 kronor till föreningsbidrag. Bidraget utgår från 
antalet betalande medlemmar under föregående verksamhetsår.  
 
 
Antalet medlemmar ska kunna styrkas. Medlemsbidraget kan användas av föreningen till 
olika former av aktiviteter som anordnas för medlemmarna. Bidrag per medlem utgår med 
belopp som årligen fastställs av hemvårdsnämnden. 
 
Sista ansökningsdag var den 31 mars 2022 och inalles har 37 ansökningar inkommit, varav 
36 i rätt tid och 1 försent. Hemvårdsförvaltningen har sammanställt ansökningarna och 
föreslår en fördelning av föreningsbidrag enligt bilaga 1 till föreliggande tjänsteskrivelse. 
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Uppdrag att utreda möjlighet till psykogeriatriskt äldreboende  
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utveckla Dalsbo 
äldreboende till ett äldreboende med psykogeriatrisk kompetens.  

2. Hemvårdsnämnden överlåter till hemvårdsförvaltningen att genomföra denna 
utveckling och implementering enligt föreslagen modell. 

 
Ärendet 
I samband med fastställandet av verksamhetsplan för 2022 har hemvårdsnämnden gett 
hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till gemensamt psykogeriatriskt 
boende inom befintligt bestånd där personalen ska ha rätt kompetens för att kunna erbjuda 
en god vård för äldre som har en psykisk sjukdom. Återrapportering senast maj 2022.  
 
Verksamhetschef för kommunala äldreboenden samt myndighetsenheten har tagit fram ett 
förslag för tillvägagångsätt, målgrupp samt implementering. 
 
 
Automatiserat beslutsfattande i vissa ärenden om trygghetslarm respektive 
matdistribution 
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden uppdrar till hemvårdsförvaltningen att utarbeta lösningsförslag för 
en automatiserad beslutsfunktion till vilken nämnden ska kunna delegera 
beslutanderätt avseende vissa ärenden om trygghetslarm respektive ärenden om 
matdistribution och återkomma till nämnden för slutligt ställningstagande. 

2. Återkoppling ska lämnas till presidiet i september gällande hur långt arbetsgruppen 
har kommit med lösningsförslag för en automatiserad beslutsfunktion.  

 
Ärendet 
Hemvårdsförvaltningen har ansökt om och beviljats medel från kommunstyrelsen för 
framtagande av e-tjänst och automatisering av biståndsinsatserna trygghetslarm och 
matdistribution. Antalet kunder per biståndshandläggare är högre i Halmstads kommun än 
både riket och övriga Halland, och digitalisering och automation av viss ärendehandläggning 
har identifierats som åtgärder som skulle kunna förenkla för såväl kunder som medarbetare. 
Inom statliga myndigheter är automatiserat beslutsfattande etablerat, och har också direkt 
stöd i lag. För kommuner är dock automatiserat beslutsfattande i dagsläget inte tillåtet enligt 
kommunallagen, men i ett lagförslag föreslås ändringar som ger kommuner och regioner 
möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion. 
Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2022. 
 
 
Heltid som norm, hållbara scheman 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att vi är mitt i en genomförandeprocess med en 
modell avseende ny schemaläggning. Alla våra äldreboenden går nu in i den nya modellen. 
Vi har inga delade turer längre, långa helgpass har tagits bort och det finns inga ”rygg mot 
rygg” pass (kväll ena dagen och tidig morgon nästa dag). Nästa utvärderingstillfälle är i 
oktober 2022 då vi kommer att gå igenom vad som har fungerat bra och mindre bra. Inga 
justeringar kommer att göras innan dess. Det är enheterna själva som nu äger processen, 
personal och chef. För att minska oron gällande resurspass så ska dessa göras inom den 
egna enheten/äldreboendet förutom på de mindre boendena som samarbetar med 1 annat 
boende. Just nu kan vi se på de äldreboenden som har påbörjat den nya schemaläggningen 
att det finns många resurspass vilket innebär att det finns övertalig personal.  
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Om det kommer att bli för många resurspass lediga på äldreboenden i sommar och det 
saknas personal på något annat äldreboende, då kan det bli aktuellt att fatta beslut om att 
personal med resurspass måste flytta på sig.  
 
Trygg och säker utskrivning, ny överenskommelse med Regionen 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att en arbetsgrupp, regional utvecklingsgrupp 
har under 3 månader arbetat fram ett förslag till överenskommelse gällande trygg och säker 
utskrivning. Överenskommelsen ska träda i kraft från 1 oktober 2022.  
Vecka 22 kommer kommunerna att få underlag till en ny överenskommelse. Syftet är att en 
patient ska vistas så lite tid som möjligt på sjukhuset. Efter det att man är utskrivningsklar så 
ligger patienter i Halland kvar 2,5 dagar, genomsnittet är 2,3 dagar.  
 
Den ena delen i avtalet är anvisningar och rutiner: 

• Anvisningen beskriver ansvar och uppdrag på en övergripande nivå.  
 

• Samverkansrutinen är mer detaljerad och beskriver samarbetet kring patienten och 
stegen i processerna.  

 
• Lifecare är ett gemensamt IT-stöd för kommunikation och planering, inkluderat tidbok 

 
Sergio går igenom utskrivningsprocessen i Halland, vad som fungerar bra och vad som 
fungerar mindre bra.  
 
Hallands sjukhus kommer att förstärka med en ny funktion/team.  

• Sjukhuschefsbeslut 220222 om inrättande av ny funktion/team med uppdrag att vara 
resurs i planeringen inför utskrivning från slutenvård vid sjukhuset i Varberg och 
Halmstad för patienter med behov av kommunala insatser efter utskrivning.  
 

• Rekrytering startar nu utifrån detta beslut och uppstart av verksamhet sker så snart 
resurser finns på plats. 

 
• Vårdavdelningen i Kungsbacka omfattas inte av beslutet och har fortsatt ansvar för 

planering av patienter som vårdas där. 
  
Ny funktion ska möta identifierade förbättringsområden i utskrivningsprocessen och skapa 
förutsättningar för exempelvis: 

• bättre helhetsbild/ översikt av utskrivningsklara 
• en tätare dialog mellan slutenvård- kommun- närsjukvård (bl a kopplat till beräknat 

utskrivningsdatum) 
• ökad flexibilitet som möter patienternas behov/förutsättningar om de förändras under 

vårdtiden 
• underlättar bokning av mötestider i gemensam tidbok och vid behov 

ändringar/prioriteringar 
• bättre involvering av patient och närstående i planeringen 
• rehab personalens bedömning på sjukhuset blir en tydligare del i processen 
• minskad risk för fel/missar i Lifecare från vårdavdelningen 
• en förbättrad utskrivningsprocess för palliativa patienter 
• att tydliggöra den planerade vård och omsorgen efter utskrivning 
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Den andra delen i avtalet är ny ekonomisk genomsnittsmodell Halland 

• Kommunvis genomsnittsdagar* minus riktmärke** multiplicerat med antal vårdtillfällen 
där patient varit utskrivningsklar 1 dag eller fler multiplicerat med 
genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården.  

• Riktmärket för 2023 är 2,3 dagar. 
• Riktmärket för 2024 är riksgenomsnittet för 2023 - 0,1 dagar. 
• Betalningsansvar/kommun utfaller om kommunvis genomsnittsdagar överstiger 

riktmärket. 
 

Förutsättningar 
• Överenskommelsen föreslås gälla i två år (sedan ny diskussion) 
• Överenskommelsen upphör att gälla om ny lagstiftning kommer 
• CGH tar det vidare inom varje kommun för beredning 
• Tillitsbaserad modell där diskussion om fakturorna ska undvikas. 

 Fakturaunderlag tas ut 7:e i varje månad. Fakturan skickas runt den 20:e varje 
månad. Kommunerna har möjlighet att justera uppenbara felaktigheter fram tills 
fakturan är sänd. 

 
Semestervikarier 2022 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att vi jobbar intensivt med 
sommarbemanningen. Det är oerhört svårt att få tag i vikarier. Det är även stor personalbrist 
inom näringslivet och vi konkurrerar om samma personal. Vi har rekryterat ca 90 %  
undersköterskor och vårdbiträden. Vår bedömning är att vi kommer att klara 
sommarbemanningen avseende omvårdnadspersonal på ca 95 %.  
Målsättningen är att alla våra medarbetare ska få sin planerade semester. 
Omvårdnadspersonalen har fått erbjudande om extra ersättning om de flyttar sin semester 
utanför semesterperioderna. Diskussion pågår med serviceförvaltningen om de kan ta över 
vissa serviceuppgifter så att vi kan renodla undersköterskans omvårdnadsarbete.  
 
Hemvårdsnämnden har fattat beslut om att vi i år inte ska använda oss av 
bemanningsföretag gällande sjuksköterskevikarier. För att lösa sjuksköterskebemanningen 
över sommaren så erbjuder vi generös ekonomisk ersättning för att få denna 
personalkategori att ta extra pass. Under sommaren kommer vi att lösa ca 65 % av 
sjuksköterskebemanningen.  
 
Sex områden inom sjuksköterskeenheten kommer att förstärka grundbemanningen med 1 
sjuksköterska som kommer att täcka eventuella vakanser och frånvaro. Under 2022 har vi 
utökat sjuksköterskebemanningen med 18 sjuksköterskor.  
 
Kö till äldrelägenheter 
Ljungblomman 3 
Nyhem 230 
Karl XI 395 
109;an 20 
Akvarellen 187 
Begonian 7 
Mossen 23 
Pålsbo 201 
Snöstorp 89 
Västersol 181 
Åled 20 
 
Totalt 1356 köplatser 
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§ 26 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och önskar alla en trevlig 
sommar. Mötet förklaras för avslutat.  
Nästa sammanträde är den 15 september kl. 13.00 – 16.00, Södra vägen 5.   
 


