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Plats och tid: Södra vägen 5 och digitalt, 2022-02-03 kl. 09.00-12.00
    
 
Beslutande:  För PRO  

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

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

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

 
Övriga: Sergio Garay, Jeanette Hembring-Stjernström, Thomas 

Ingelstrand, Marinette Urell, Niklas Petersson Fröling, Sirpa 
Göransson, Magnus Sjöberg, Niklas Ohlin, Jan Granquist,  
Mersiha Ajan, Ulla Johansson  

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 1 - 10 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 1 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
Vi inleder mötet idag med att hedra minnet av Jonny Persson, PRO.  
 
Bo Måbrink hälsas välkommen som ny ersättare för SKPF i Kommunala pensionärsrådet.  
 
§ 2 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes och läggs till handlingarna.   
 
§ 3 
Val av justerare 
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Jenny Axelsson.  
 
§ 4 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 
Information - Hemvårdsnämndens beslut 211222 
Revidering av Plan för extraordinära händelser (krishanteringsplan) 2021 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner bifogad plan för extraordinära händelser daterad 2021-12-06 
med tillhörande bilagor. 
 
Hemvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid behov löpande revidera bilagor till 
planen. 
 
Ärendet 
En plan för extraordinära händelser är ett styr- och hjälpmedel för att nämnden snabbt skall 
kunna starta upp ett lednings- och stabsarbete vid en speciell händelse. En plan 
för extraordinära händelser ska även finnas som en trygghet för verksamheten när 
oförutsedda händelser påverkar ordinarie verksamhet. Planen beskriver översiktligt roller och 
ansvar för olika funktioner. Med extraordinär händelse menas det som avviker från det 
normala, det som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning för våra kunder och viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma 
insatser i verksamheter och kommun/samhälle i stort.  
 
Målet är att samordna hemvårdsnämndens insatser för att begränsa konsekvenserna och 
lindra effekterna av en extraordinär händelse. Stabsarbetet skall bedrivas på ett sätt att så 
långt som möjligt minska konsekvenserna av det inträffade för verksamheten. Plan 
för extraordinära händelser fokuserar på hemvårdsnämndens organisation och berör 
inte kommunens övergripande verksamhet och ansvar. Denna plan skall uppdateras en gång 
per år eller vid behov. Bilagor till ärendet uppdateras efter behov inom 
tjänstemannaorganisationen. Plan för extraordinär händelse följer det krisledningssystem 
som ska ligga till grund för samtliga förvaltningars och de kommunala bolagens arbete med 
krisberedskap. 
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Digitaliseringsplan 2022-2024 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till Digitaliseringsplan 2022-2024 i enlighet 
med bilaga 1 till tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24. 
 
Ärendet 
Hemvårdsnämndens digitaliseringsplan ger en samlad bild över området digitalisering och 
välfärdsteknik samt planerade aktiviteter och projekt inom området. Förslaget är att 
hemvårdsnämnden ska ställa sig bakom planen 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 för påverkansfaktorer, relevanta styrande dokument, 
informationssäkerhetsarbete och förändringsarbete. 
 
 
Justeringar av minimibelopp till följd av lagändring som påverkar taxor för 
hemvårdsnämndens biståndsinsatser  
 
Beslut 

1. Att hemvårdsnämnden återkallar tidigare beslutad tillämpning av procentsats för 
minimibelopp vid beräkning av avgifter med anledning av höjt minimibelopp som 
träder i kraft den 1 januari 2022. 

2. Att hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna justeringar av 
minimibeloppen, enligt bilaga 1 och bilaga 2.  

3. Att hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslagna ändringar ska gälla 
från och med 1 januari 2022. 

4. Att hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att beakta intäktsbortfall som kan 
uppstå hos hemvårdsnämnden till följd av höjt minimibelopp.  

 
Ärendet 
2021-12-16 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om höjt minimibelopp vid 
fastställande av avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. Lagändringen träder i kraft den 1 
januari 2022. Regeringen bedömer att det inte behövs några särskilda 
övergångsbestämmelser. Lagändringen innebär att det minimibelopp som används höjs med 
motsvarande 200 kronor per månad för ensamstående och med motsvarande 100 kronor per 
månad för var och en av sammanlevande makar och sambor. Syftet med lagändringen är att 
den ska motverka en negativ konsekvens för personer som får höjt bostadstillägg, och 
därigenom ökad inkomst som påverkar avgiftsutrymmet vid fastställandet av avgifter för 
insatser enligt socialtjänstlagen. Förändringen berör 4400 kunder med biståndsinsatser. 
Uttaget av avgifter sker i efterskott, dvs. att biståndsinsatser som utförs under januari månad 
2022 faktureras först under februari 2022. 
 
 
Hemvårdsnämndens beslut 220126 
 
Medicingivare i hemvårdsförvaltningen 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner en förlängning av Pilotprojektet Medicingivare i 
Hemvårdsförvaltningen till och med 2022-08-31 med de befintliga nio hemtjänstgrupperna 
och två hemsjukvårdsenheter som deltar i projektet. 
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Ärendet 
En Medicingivare är ett medicintekniskt hjälpmedel vilken laddas med patientens 
dosförpackade läkemedel (vanligen kallas dessa förpackningar dospåsar).  
 
Medicingivaren kan betraktas som ett låst läkemedelsskåp som med ljus- och ljudpåminnelse 
och som uppmärksammar patienten på när det är dags att ta sina läkemedel.  
 
En kamera inuti Medicingivaren läser av dospåsens information och dospåsen matas ut på 
de tider som läkemedlet är ordinerat. Om patienten inte tar dospåsen i utsatt tidsintervall 
låser Medicingivaren in dospåsen i ett separat fack och en larmkedja startas där 
sjuksköterska notifieras. Målgrupp för Medicingivare är patienter som är positiva till att ta sina 
läkemedel, men som behöver en påminnelse för att komma ihåg att ta dem. Medicingivare är 
en vanligt förekommande medicinskteknisk välfärdsprodukt som ett flertal svenska 
kommuner använder idag.  
Pilotprojektet Medicingivare i hemvårdsförvaltningen har syftat till att genomföra ett 
organiserat, begränsat införande av Medicingivare för patienter i utvalda hemtjänstområden. 
Projektet startades hösten 2020 med planerat avslut i januari 2022. 
 
Både personal och patienter som använder Medicingivaren idag är fortsatt nöjda med 
Medicingivaren vilket framkommit i tidigare skriven slutrapport. I och med mervärdet som 
Medicingivaren skapar önskar projektledare och styrgrupp att projektet förlängs då 
Coronapandemin till stor del försvårat möjligheten till samarbete och samverkan kring 
planering och optimering av planerade insatser, vilket var ett av projektmålen. Vid 
projektavslut skall verksamheten kunna ta ställning till ett eventuellt breddinförande av 
Medicingivare i Halmstads kommuns hemtjänstenheter. 
 
 
Lägesrapport Covid -19 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att de flesta restriktioner kommer att upphöra 
den 9/2. Vi fortsätter att följa smittskyddsrutinerna med att använda skyddsutrustning i 
patientnära arbete. Vi har den största smittan i länet för närvarande men vi har få personer 
som är inlagda på Hallands sjukhus. Endast 2 av de inlagda har behov av IVA vård. Många 
inlagda patienter är inlagda av andra orsaker än Covid -19.  
 
Den mest drabbade förvaltningen i kommunen är barn- och ungdomsförvaltningen där 
många lärare inom skola och personal på förskolor är sjuka i Covid -19.  
 
De fåtal kunder på våra äldreboenden som har Covid -19 är inte så sjuka. I samband med 
smittspårning har även smitta upptäckts på vissa kunder som inte har uppvisat några 
symptom. Läget är inte lika allvarligt som tidigare.  
Inom hemtjänsten har alla biståndsbeslut kunnat verkställas. Dock har det varit stor frånvaro 
bland legitimerad personal. Det har framförallt saknats sjuksköterskor på kvällar och helger. 
Sjuksköterskorna har erbjudits extra ersättning för att ta vakanta pass. 
 
Vi är nu veckor ifrån att Covid -19 kommer att nedklassas som en samhällsfarlig sjukdom.  
Vi kommer fortsatt vara försiktiga och använda smittskyddsutrustning och genomföra 
smittspårningar. Sjukfrånvaron bland personalen har minskat från 30 till 20 %.  
 
14 nya sjuksköterskor har anställts. Vi påbörjar nu placering av sjuksköterskor på 
äldreboenden. 1 mars flyttar sjuksköterskor ut på 5 äldreboenden där allt är klart med lokaler 
och utrustning. Sen kommer vi succesivt att flytta ut sjuksköterskor  efterhand som allt är 
klart med logistiken. Totalt ska det bli 28 sjuksköterskor som fördelas på de kommunala 
äldreboendena med en enhetschef.   
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Heltid som norm, hållbara scheman 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att äldreboendena ska in i den nya modellen i 
april/maj. Just nu fungerar det väldigt bra med de grupper inom hemtjänsten som har 
påbörjat detta arbetssätt. Det kommer att bli andra omställningar för personalen på 
äldreboendena. Cirka 300 anställda jobbar deltid och de kommer att få jobba lika många 
pass som en heltid men färre timmar per pass vilket blir en stor förändring för dem. Några 
personer kommer att jobba 100 % men några kommer att välja att fortsätta på deltidstjänst.  
 
Bemanningshandboken har reviderats, upplaga 6 som nu är på remiss till berörda 
förvaltningar. Den senaste versionen är en betydligt mer flexibel bemanningshandbok, det är 
en stor förbättring i innehåll.  Våra synpunkter från förvaltningen har beaktats till stor del i den 
reviderade upplagan. Det ska bli flexiblare att byta arbetspass bland annat. Enheterna 
kommer själva att vara ansvariga för schemaplaneringen, inte schemakonsulterna. 
 
Demografisk utveckling 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om den demografiska utvecklingen för 80 +.  
Invånarökningen i Halmstad de närmaste 3 åren kommer att öka med 3 % generellt.  
Andelen kommuninvånare som är 65 år eller äldre kommer att öka med 7 %.  
Antalet kommuninvånare som är 80 år eller äldre ökar med 21 %.  
 
Detta är en stor utmaning. Vi får kommunökningspengar i budgeten varje år.  
Vi har upplyst kommunledningen om att vi har 90 -95 % som är 80 år eller äldre de 
kommande åren framöver. Sergio visar en bild på demografi och driftsanslag 2021- 2025. 
Det innebär att vi skulle behöva 21 % pengar i driftsanslag. Detta underlag är lämnat till 
tjänstepersoner centralt så att de har med det i budgetprocessen framåt. Vi har svårt att få 
budgeten att gå ihop från 2023 beroende på att åldersgruppen 80 år eller äldre ökar markant. 
Om inte budget tillförs så måste effektiviseringar genomföras.  
 
Det är fortfarande många som står i kö till särskilt boende, ca 100 personer.  
 
Ordförande Jenny Axelsson meddelar att budgetberedningen kommer att ta del av material 
från tjänstepersoner i mitten på mars. Budgeten för 2023 kommer att fastställas i 
kommunfullmäktige i november 2022.  
 
 
Kö till äldrelägenheter 
Ljungblomman 1 
Nyhem 243 
Karl XI 416 
109:an 26 
Akvarellen 192 
Begonian 10 
Mossen 23 
Pålsbo 196 
Snöstorp 95 
Västersol 182 
Åled 18 
 
Totalt 1402 köplatser 
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§ 6 
Krisberedskap hemtjänst 
Marinette Urell, verksamhetschef för hemtjänsten informerar om hur personalen i 
hemtjänsten arbetar vid en kris. Vid en extraordinär händelse så får verksamheterna 
meddelande från förvaltningschefen som i sin tur har fått information från krisledningsstaben.  
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hemvårdsnämndens arbete vid 
extraordinära händelser.  
Hemtjänsten arbetar efter krislistor som finns på samtliga enheter och där det framgår vem 
personalen kan kontakta vid behov. Det finns sammankallande enhetschefer inom respektive 
område och som kopplas på vid extra ordinära händelser. När det kommer meddelande om 
kris så skickas information ut kring hantering och eventuell uppföljning  På varje enhet finns 
krisväskor med rutiner, checklistor, ficklampor, västar mm. Vid en kris som berör kunder i 
hemtjänsten så gör personalen prioriteringar av insatser och förbereder hos kunder dit det 
exempelvis kan bli svårt att ta sig fram. Vid strömavbrott får trygghetslarmet signal om att 
kunds larm inte är nåbart och då förs samtal med kunden kring om denna vill ha exempelvis 
extra tillsyner, fram tills dess att strömmen är åter. 
 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller informerar om förberedelser vid kris i hemmet.  
Krisberedskap för den enskilde medborgaren innebär att förbereda sig genom att säkra 
tillgång på mat, vatten, värme och information.  
 
Varje hushåll bör tänka igenom sin hemberedskap. Du ska kunna klara dig själv i minst 72 
timmar vid en eventuell samhällskris. Du kan själv förbereda dig inför en kris genom att 
skaffa en krislåda. I lådan förvarar du saker som kan vara bra att ha om det blir strömavbrott 
som gör att vattnet eller värmen försvinner.  
 
Din krislåda bör innehålla: 

• vatten och rena vattendunkar 
• mat som klarar rumstemperaturer 
• campingkök med bränsle 
• alternativ värmekälla 
• ficklampa med extra batterier 
• stearinljus, värmeljus och tändstickor 
• varma kläder och filtar 
• radio med batteri 
• telefonlista med viktiga nummer 
• husapotek med det viktigaste för just dig och din familj 
• hygienartiklar 
• kontanter och viktiga dokument 

 
Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. 
Halmstads kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen 
så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet. För att kunna göra detta på bästa sätt 
har kommunen en krisorganisation.  
 
Kommunen kan välja att aktivera sin krisorganisation i följande fall: 

• När en kris eller olycka sker. 
• När en situation eskalerar till att bli en kris eller olycka. 
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Krisorganisationen består både av tjänstemän och av politiker. De utbildas och övas 
regelbundet i hur de ska hantera allvarliga händelser. Som stöd för krisorganisationen finns 
en krisplan. Vid en stor olycka, kris eller extraordinär händelse går kommunen ut med 
information i sina egna kanaler. 
 
Aktuell information läggs ut på: 

• Kommunens webbplats. 
• Kommunens Facebook. 
• Halmstads kommun på Facebook 

 
www.krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och 
andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. 
 
När det sker en allvarlig händelse har även Sveriges Radio P4 ett särskilt ansvar att ge ut 
information. Sätt därför på radion eller lyssna via mobiltelefon, dator eller bilradio. Se till att 
ha batterier i beredskap om du lyssnar via radio. 
 
Om en kris klassas som en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden tillfälligt ta över 
övriga nämnders befogenheter att ta beslut. På så sätt blir det möjligt att snabbt fatta 
nödvändiga beslut som enskilda nämnder inte skulle kunna göra. 
 
I händelse av kris är det viktigt att invånare är förberedda. Då finns också möjlighet att hjälpa 
andra och stötta det civila försvaret. I en händelse där våra resurser inte räcker åt alla, 
kommer vi att tvingas prioritera de med störst behov av hjälp. 
 
Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som 
reglerar kommunens verksamheter. Det finns även andra lagar för fredstida kriser, höjd 
beredskap och skydd mot olyckor. 
 
Alla myndigheter och organisationer har ansvar för sitt område vid en kris. Kommunerna, 
länsstyrelserna och regeringen är geografiskt ansvariga på lokal, regional respektive 
nationell nivå. 
 
Genom förebyggande arbete kan vi undvika kriser eller extraordinära händelser. Vid en kris 
är målet att återställa viktiga samhällsfunktioner samt att ge medborgare och andra aktörer 
korrekt information. 
 
Ytterligare information finns att ta del av på www.msb.se - Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 
 
Per Meijer, PRO påtalar att bränder kan få katastrofala följder. Brandövningar är otroligt 
viktiga att delta på. Marinette meddelar att all personal går brandutbildning vart fjärde år och 
på äldrelägenhetshusen har de brandövningar på plats.  
 
Ordförande Jenny Axelsson påtalar att om det går ut ett VMA, viktigt meddelande till 
allmänheten som är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och 
störningar i viktiga samhällsfunktioner så är det viktigt att följa de uppmaningar som ges. 
Händelsen kan också följas i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. 
 
Ann-Margret Nilsson, SPF undrar om rekommendationen om att man ska ha konserver och 
vatten i reserv även gäller på äldreboenden. Frågan kommer att besvaras skriftligt av 
verksamhetschef Ana Maria Chrysoulakis.  
 
 

http://www.krisinformation.se/
http://www.msb.se/
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§ 7 
Bokslut 2021 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller informerar om vad som har präglat 2021: 
Pandemi, heltidsarbete som norm/hållbar schemaläggning samt nytt 
verksamhetssystem.Lifecare. Äldreenkäten” från Socialstyrelsen är ej genomförd 2021. 
 
Sammantaget har hemvårdsnämnden en god måluppfyllelse för 2021. Hemvårdsnämnden 
har i sin verksamhetsplan fem (5) verksamhetsmål.  
 
I årsbokslutet görs bedömningen: Att fyra (4) verksamhetsmål uppnås 

• Hemvårdsnämnden ska genom ett förebyggande arbete främja möjligheten till aktivt 
liv och en jämlik hälsa 

 
• Hemvårdsnämnden ska erbjuda en god, jämlik, personcentrerad och säker hälso- 

och sjukvård och omsorg av hög kvalitet för nämndens målgrupper 
 

• 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. (K) 
 

Att ett (1) verksamhetsmål inte uppnås 
 

• Hemvårdsnämndens mål är att socialtjänsten ska vara innovativ, inkluderande och 
hållbar över tid. 
 

I verksamhetsredovisningen kan utläsas att i stort sett samtliga insatser som 
hemvårdsförvaltningen planerat i syfte att uppnå målen i Verksamhetsplan för 
hemvårdsnämnden 2021 med sikte på 2026 är pågående eller avslutade. Vissa insatser har 
dock inte kunnat genomföras som planerat på grund av läget med pandemin.    
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om bokslut 2021 som visar ett 
överskott på 1 302 kkr. Stora överskott finns inom heltid som norm på grund av senarelagt 
införande och när det gäller intäkter för hemsjukvårdsavtalet, där ett nytt avtal trädde i kraft 
under året. Det finns även ett stort plus inom äldreboendeverksamheten, främst med 
anledning av lägre beläggning under första halvåret. Nettokostnaden för covid-19 uppgår till 
33 104 kkr, vilket medför att förvaltningens nettoresultat hamnar strax över +/- 0.  
 
Investeringsredovisning: 
Investeringsredovisningen för 2021 har ett överskott på 1 401 kkr, vilket avser inventarier och 
larm på äldreboenden. Dessa medel kommer att nyttjas under 2022. 
 
Sirpa Göransson, HR utvecklare informerar om personalredovisningen 2021. 
I personalredovisningen för helårsbokslut har antalet tillsvidareanställda ökat jämfört med 
samma tidpunkt i fjol. Även antalet visstidsanställda har ökat för att möta 
bemanningsbehoven på grund av pandemin. Antal årsarbetare har ökat med 94 personer 
sen föregående år. Antal sjukdagar per medarbetare har ökat jämfört med föregående år när 
det gäller både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron (1- 14 dagars sjukfrånvaro). 
Ökningen har framförallt skett under delår 1 (januari till april) då förvaltningen hade en viss 
minskning av sjukfrånvaron under delår 2 (maj-augusti) och samma frånvaro sista kvartalet 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är till stor del kopplad till de strikta reglerna i 
samband med pandemin när det gäller att personal ska vara hemma vid minsta symptom. 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2021-12-16 

 9 

Frisktalet (andel medarbetare utan sjukdag) är därmed också något sämre jämfört med 
föregående års mätning. 
 
221 personer som är tillsvidareanställda kommer att gå i pension under åren 2021-2025.  
 
§ 8 
Plusbostäder, aktuellt läge och marknadsföring 
Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef på samhällsbyggnadskontoret informerar om  
att planen för plusbostäder (trygghetsbostäder) som kommunfullmäktige tog beslut om för 2 
år ska implementeras. Enheten på samhällsbyggnadskontoret ansvarar och planerar på lång 
sikt för markanvisningsplanen, den mark som kommunen väljer ska ligga till grund för en 
markanvisning samt vilka projekt som ska starta och vilken inriktning de har. Översiktsplanen 
ska revideras och antas under våren 2022.  
 
Samhällsbyggnadskontoret genomförde förra året en analys över var de 2500 
plusbostäderna behövs och hur de ska fördelas på orterna. De närmaste 10-15 åren behövs 
1-2 objekt i varje ort. Dessa inriktningar ska vara med framåt i markanvisningsplanen men 
även i bostadsförsörjningsprogrammet. Det finns ingen exakt tidsplan för bostads-
försörjningsprogrammet som ska revideras.  
 
Kvarteret Häggen på Linehed som är kooperativa hyresrätter med en insats är det första 
projektet gällande plusbostäder. Det finns ytterligare projekt på gång och förhoppningsvis 
kan ett nytt avtal presenteras innan sommaren 2022.  
Gun Yström, PRO påtalar att Häggen har haft svårigheter med att få lägenheterna uthyrda, 
dyr hyra med insats i botten.  
Ordföranden Jenny Axelsson svarar att enligt fullmäktiges plan så görs ingen skillnad på 
vilken upplåtelseform den som väljer att bygga har. Man kan söka subventioner som 
kommunen har bara man uppfyller kraven.  
 
När det gäller Ranagård så finns ingen markanvisning för plusbostäder.  
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF undrar hur man möter behovet av lägenheter till personer som 
är 80 + som kommer att öka de närmaste åren.  
Magnus Sjöberg svarar att i den nya översiktsplanen finns angivet var det finns behov av att 
komplettera med nya lägenheter. Är det tät villabebyggelse så vill kommunen få in fler 
lägenheter i de områdena.  
Jenny Axelsson svarar att kommunen för dialog med privata aktörer som kan tänka sig att 
bygga flerbostadshus och att få dem att välja att bygga hus som är plusbostadsversionen 
istället för vanliga flerbostadshus. Det handlar mycket om dialog och marknadsföring.  
 
§ 9  
Anmälda frågor 
Äldreboendestrategi/behovsprognos – nya äldreboenden 
Niklas Ohlin, lokalplanerare på hemvårdsförvaltningen informerar om äldreboendestrategin 
som görs utifrån förvaltningens behov, behovsprognos. Nuvarande behovsprognoser gäller 
fram till 2040 och de visar var i kommunen som det finns behov av att bygga.  
 
Så länge lagen om valfrihet, LOV finns och det kommer en privat vårdgivare och de hittar en 
privat tomt och fastighetsägare så går det inte genom hemvårdsförvaltningen. Det är först 
när de kommer in med ansökan till oss som vi får kännedom om det. Detta ger svårigheter 
för förvaltningen när vi ska göra behovsprognos.  
 
Gun Yström, PRO informerar om att kön till äldreboenden varierar och i tidningen kan vi läsa 
om ny etablerad aktör som ska bygga äldreboende på Soldalen och det ryktas även om 
boende på Slottsmöllan.  
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Sergio Garay, förvaltningschef svarar att det råder fri etableringsrätt i kommunen. Privata 
aktörer bygger på vinst och förlust. Sen meddelas och ansöks om att privat vårdgivare vill 
bedriva den här typen av verksamhet. När vi får kännedom om detta så måste vi diskutera 
och se över hur det påverkar vår planering. Vi måste samordna detta utifrån vår egen plan.  
Det kan uppstå problematik när flera äldreboenden står färdiga samma år. 
Hemvårdsnämndens presidium kommer att sammankalla till ett möte med tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadskontoret för dialog hur långt man har kommit i byggprocesserna, bygglov 
mm.  
 
Niklas Ohlin, lokalplanerare informerar om att vi har ett äldreboende på Ranagård med 60 
platser som kommer att stå färdigt 2023 och samtidigt kommer Soldalen stå färdigt med 
ytterligare 60 platser. I vår planering som vi har gjort i äldreboendestrategin så finns 
ytterligare 60 platser som ska stå färdigt i området Söndrum/Tylösand och där har 
kommunledningsförvaltningen sagt att de platserna också ska byggas på Ranagård. Där 
måste vi ta en diskussion med kommunledningsförvaltningen om att det då kommer att bli 
180 lägenheter som kommer stå färdiga med ett stenkast ifrån varandra i Söndrumsområdet.  
 
När det gäller kommunala tomter så har vi alltid en dialog med kommunledningsförvaltningen 
innan de säljer av en kommunal tomt till ett privat företag för att de ska bygga ett särskilt 
boende någonstans i kommunen. Där har vi en bra dialog.  
 
Niklas Ohlin, lokalplanerare meddelar att i framtidsplan 2050 finns det avsatt tomter, ett 
boende Getinge är inplanerat och detaljplan är under utarbetande. Förvaltningen kommer att 
föreslå ett boende i Haverdal, Trönninge och på andra platser i kommunen där det pågår 
stora detaljplaner.  
 
Inställelsetid vid larm 
Jan Granquist, enhetschef på trygghetslarmet informerar om inställelsetid vid larm.  
Inställelsetiden följs upp månatligen. Vid akuta larm är inställelsetiden 30 minuter och vid 
omvårdnadslarm är det 1 timme. Statistiken visar att inställelsetiden följs till 95 %.  
 
Gun Yström, PRO påtalar att erbjudandet om trygghetslarm är en bra och fin tjänst samt 
även Trygghetsringen som dagligen ringer upp dem som är anslutna till denna tjänst.  
Vi får hjälpas åt att göra reklam för denna tjänst.  
 
Fixartjänst 
Mersiha Ajan, aktivitetsledare informerar om att fixartjänsten är ett samarbete med 
hemvårdsförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det är daglig 
verksamhet som utför denna tjänst som är mycket uppskattad. Både själva uppdraget och 
den sociala samvaron med goda möten. Fixartjänsten låg nere större delen av 2021 men 
kom igång igen i höstas men är åter pausad.  
 
Gun Yström, PRO påtalar att det vore bra om fixartjänsten kan marknadsföras genom 
annonsering. Även ett informationsblad vore bra som kan tas med på medlemsmöten.  
 
Mersiha tar till sig Guns förslag på marknadsföring genom annonsering av fixartjänsten. 
Många pensionärer nås också på Alla Hjärtans Hus där budskapet kan spridas. Broschyrer 
med information om fixartjänsten finns, så fler ex kommer att tryckas upp till 
pensionärsorganisationerna. Torbjörn Månsson kan också bjudas in till medlemsmöten för 
information om fixartjänsten.  
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Digital fixare 
Ulla Johansson, kvalitet- och utvecklingschef informerar om att en digital fixare ska erbjuda 
enklare IT hjälp i hemmet ex teknisk utrustning såsom mobiltelefoner, surfplattor, dator, e-
handel, hur man beställer medicin, använder sociala medier etc.  Tjänsten ska erbjudas till 
personer som är 75 år och äldre, personer som har hemtjänstinsatser i Halmstads kommun 
eller till personer som bor på äldreboenden. Det krävs inget biståndsbeslut för att få ta del av 
den digitala fixartjänsten. Tjänsten är avgiftsfri och utförs på helgfria vardagar.  
Tjänsten är inte begränsad till ett visst antal tillfällen, men nya uppdrag prioriteras så att inte 
den digitala fixaren besöker samma personer hela tiden. Eventuell utrustning betalas och 
anskaffas av kund. 
 
På Alla Hjärtans Hus som tillhör den förebyggande verksamheten finns Seniornet och den 
digitala fixaren ska kopplas ihop med den verksamheten avseende kurser för äldre i 
användning av dator.  
 
Internetstiftelsen visar att det finns ett behov av hjälp med digitala utmaningar, beställa 
mediciner, vaccinationspass, boka diverse besök, parkera bilen mm.  
 
Grunden till att en digital fixare nu anställs var genom ett önskemål som framfördes på en 
invånardialog.   
 
Ann-Margret Nilsson, SPF framför önskemål om att det ska tryckas upp en broschyr med 
information om digital fixare och att informationen även finns digitalt så att det kan skickas ut 
i organisationerna. Ulla Johansson tar till sig synpunkten.  
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPR undrar om det finns någon utbildningsdel gällande teknik på 
de lokala biblioteken.  
Ulla Johansson meddelar att kontakt har tagits med biblioteket i stan för att etablera ett 
samarbete och där finns lite undervisning. Ulla har ingen kännedom om hur det fungerar på 
andra bibliotek i kommunen.  
 
Ordförande Jenny Axelsson svarar att fråga kan ställas till biblioteken om önskemål om att få 
ta del av digitala tjänster om sådana finns.   
 
Per Meijer, PRO framför att det viktigaste är att äldre personer skaffar sig en mejladress och 
ett mobilt bank ID. Inom PRO Söndrum är det cirka 30 % som inte har en mejladress och då 
är det svårt att nå dem. Om man löser detta så löser man en del av problemet med 
ensamhet. Via denna kanal kan man skapa kontakt med omvärlden.  
 
§ 10 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.  
Nästa sammanträde är den 1 april kl. 09.00 – 12.00, plats meddelas i kallelsen.  
 


