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Plats och tid: Södra vägen 5, Lokal Respekt, 2022-10-20 kl. 09.00-12.00
    
 
Beslutande:  För PRO  

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

Rose-Marie Henriksson, Kenneth Mellåker, Eva Manns, Reino 
Renkert 
 

Ersättare: Per Meijer PRO, Kerstin Johansson SPF 
 
Övriga: Sergio Garay, Thomas Ingelstrand, Magnus Palmqvist, Anette 

Håkansson, Liselotte Hozjan, Eva Bengtsson, Eva-Karin 
Stenberg, Niklas Petersson Fröling, Sirpa Göransson 

  
 
 
Utses att justera: Kerstin Nilsson 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 36 - 46 
  Thomas Ingelstrand 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Gun Yström 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Kerstin Nilsson 
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§ 36 
Mötets öppnande 
Ordförande Gun Yström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 37 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes.  
  
§ 38 
Val av justerare 
Kerstin Nilsson valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Gun Yström.  
 
§ 39 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 40 
Anhörigstöd Halmstads kommun 
Anhörigkonsulenterna Magnus Palmqvist och Anette Håkansson informerar om anhörigstöd 
som erbjuds medborgare i Halmstads kommun. 
 
§ 41 
Demensteamet 
Liselotte Hozjan och Eva Bengtsson, sjuksköterskor inom demensteamet, informerar om 
demensteamets verksamhet. 
 
§ 42 
Delårsbokslut 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller, informerar om prognostiserad måluppfyllelse. 
 
Hemvårdsnämnden har i sin verksamhetsplan fem (5) verksamhetsmål. Efter andra tertialet 
görs bedömningen: 
 
• Att ett (1) verksamhetsmål kommer att uppnås 
 
Hemvårdsnämnden tar aktivt tillvara på de möjligheter som välfärdsteknik och digitalisering 
för med sig och skapar därmed nytta för invånare, medarbetare och organisation. 
 
• Att fyra (4) verksamhetsmål i nuläget är svårbedömt huruvida de kommer att 

nås eller inte: 
 
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 
 
Hemvårdsnämndens mål är att socialtjänsten ska vara innovativ, inkluderande och hållbar 
över tid. 
 
Verksamheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande ledar- 
och medledarskap. (K) 
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I verksamhetsredovisningen efter andra tertialet kan utläsas att i stort sett samtliga insatser 
som hemvårdsförvaltningen planerat i syfte att uppnå målen i Verksamhetsplan för 
hemvårdsnämnden 2022 med sikte på 2027 är pågående eller avslutade. En del av 
mätningarna av målindikatorer görs löpande, medan andra är årliga avstämningar. Med detta 
följer viss osäkerhet i prognoserna.  
 
Internkontroller och uppföljningar: 
Internkontroller genomförs löpande under året och sammanställt resultat kommer att 
redovisas i samband med verksamhetsberättelse och bokslut 2022. 
 
Sirpa Göransson, HR utvecklare, informerar om personalredovisningen.  
Antalet tillsvidareanställda har 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. 
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig, informerar om beräknad prognos som efter åtta 
månader indikerar att äldreomsorgens drift 2022 kommer att göra ett överskott på 2 000 kkr.  
 
Underskott motsvarande 9 000 tkr inom hemsjukvård och förebyggande verksamhet vägs 
upp av att hemtjänsten samt avgifts- och hyresintäkterna prognostiserar överskott 
motsvarande 6 000 tkr respektive 3 000 tkr. Ett mindre underskott förväntas inom 
äldreboendeverksamheten. Därtill bidrar prestationsbaserade statsbidrag till att den totala 
prognosavvikelsen blir positiv. 
 
Årets extraordinära kostnader för covid-19 och Ukrainakrisen förutspås att ligga mellan 4-5 
mnkr. 
 
Resultatbalansering från 2021 på 1 462 kkr är medräknad i prognosen. 
 
När det gäller investeringar förväntas även här ett nollresultat. 
 
§ 43 
Tandvård och munhälsa 
Eva-Karin Stenberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), besvarar tidigare inkomna frågor. 
Ingår tandborstning om man får bistånd om personlig omvårdnad? 
I normalfallet görs inte biståndsbedömning på denna detaljnivå. Dock ska tandborstning vid 
behov ingå när vården och omsorgen planeras. Förvaltningen arbetar förebyggande. 
 
§ 44 
Enkätfrågor gällande KPR:s användning av IPAD 
Enkätfrågor gällande KPR:s användning av IPAD delas ut till ledamöterna för besvarande.  
Redovisning av svar på nästkommande möte 1/12.   
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§ 45 
Information  
Hemvårdsnämndens beslut 220928 
 
 
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommuns räkning att anmäla intresse hos 
Socialstyrelsen att få del av medel för att minska andelen timanställda i kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre enligt regeringsbeslut S2021/04601. 
 
Ärendet 
Statsbidraget är ett prestationsbaserat stöd som syftar till att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Preliminär fördelning till Halmstads 
kommun är 21 756 97 kr som baseras på andelen personer 80 år eller äldre bosatta i 
kommunen. Regeringsuppdrag har överlämnats till socialstyrelsen för att precisera kriterier. 
Statsbidraget fördelas till kommuner med en god nivå det vill säga här avses 17 procent eller 
lägre andel timanställda samt de kommuner som gör en tydlig förbättring. En kommun kan ta 
del av båda delarna. 
 
 
 
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommuns räkning att anmäla intresse hos 
Socialstyrelsen att få del av medel för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden enligt regeringsbeslut S2021/04603 
 
Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta genomförandet av att fördela 
statsbidrag till kommuner som;  
har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal sjuksköterskor 
per plats i särskilt boende, eller  
kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till 
sjuksköterska för befintlig personal, eller  
ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare (MAL). 
Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och 
den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. 
 
Satsningen omfattar totalt 998 500 000 kronor, medlen betalas ut under andra kvartalet 
2023. Preliminär fördelning till Halmstads kommun är 10 862 144  kr som baseras på 
andelen personer 80 år eller äldre bosatta i kommunen. 
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Medel för God och nära vård år 2022 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att använda sin andel, 8 577 560 kr, av det rekvirerade 
statsbidraget inom all verksamhet enligt förslag i tjänsteskrivelse 2022-09-07 
 
Ärendet 
Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden: 
En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård. 
Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen. 
Utbilda vårdens framtida medarbetare. 
Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av 
redan gjorda satsningar. 
Medel erhålls från Region Halland där Halmstads kommun erhåller 9 285 560 kronor. Av 
dessa är 708 000 kronor avsedda för socialnämnden varpå resterande 8 577 560 kronor 
tillfaller hemvårdsnämnden. 
 
 
Intresseanmälan att fortsätta driva Vallås äldreboende som intraprenad 2023-01-01-
2025-12-31 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att ge hemvårdsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag 
till intraprenadöverenskommelse mellan Hemvårdsnämnden och Vallås äldreboende. 
 
Ärendet 
Den nuvarande intraprenaden har genom sin intraprenadföreträdare delgett en 
intresseanmälan för fortsatt intraprenad under tiden 2023-01-01 – 2025-12-31. 
 
På intraprenadens ledningsgrupp 220613 sammanställdes rösterna ifrån intraprenadens 
medlemmar där 82,6 % av medlemmarna röstar för en fortsatt drift av intraprenaden. 
I intraprenaden ingår Vallås äldreboende och Dalsbo äldreboende med totalt 144 platser. 
 
 
Organisationsförändring - Flytt av nattpatrullen från hemsjukvård och förebyggande 
verksamhet till hemtjänst 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner förslaget om organisationsförändring, där nattpatrullen flyttas 
från verksamhet Hemsjukvård och Förebyggande till Hemtjänstens verksamhet 
 
Ärendet 
Under våren 2022 genomfördes en extern genomlysning av hemvårdsförvaltningens stab- 
och stödfunktioner. Konsulterna som genomförde genomlysningen har lämnat ett medskick 
om att renodla verksamheten inom Hemsjukvård och Förebyggande genom att flytta ut vissa 
delar i verksamheten och därigenom renodla verksamheten mer mot hälso- och sjukvård. 
Utifrån konsulternas medskick har ett arbete genomförts för att undersöka vilka delar i 
verksamheten som ska kunna flyttas och därigenom få en mer korrekt hemvist samt således 
bistå i renodlingen. I ett första skede har detta arbete resulterat i förslaget om att flytta 
nattpatrullen till Hemtjänstens verksamhet. I nuläget kommer arbetet i nattpatrullen fortsätter 
i befintlig konstellation och lokaler.  
Det har genomförts risk- och konsekvensanalyser gällande föreslagen förändring och 
förändringen är även MBL förhandlad med arbetstagarorganisationerna. 
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Hemvårdsnämndens lokalförsörjningsplan 2022 - 2035 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna utbyggnadstakten för särskilt boende enligt 
förvaltningens förslag med Annika Johansson Sävborgs (C) ändringsyrkande: 

• att flytta byggnationen av 40 platser i Getinge till 2025. 
• att ta bort nyproduktion Söndrum/Tylösand 60 platser 2025 
• att lägga in nyproduktion 60 lägenheter 2027 

Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna om- och tillbyggnadsplan enligt bilaga 2 daterad 
14 september 2022 med Rose-Marie Henrikssons (S) tilläggsyrkande: 

• Hemvårdsnämnden kommer vid ett senare nämndsmöte diskutera funktioner och 
innehåll avseende hemtjänstlokaler.  

 
Ärendet 
För att kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ska kunna bedöma 
investeringsbehov och teknik- och fastighetsförvaltningen ska kunna kostnadsberäkna 
investeringarna för kommande planeringsperiod 2024-2026 ska förvaltningschef eller 
ansvarig nämnd inkomma med investeringsbehov avseende fastigheter för perioden vilka 
ligger till grund för arbetet med prioriteringar inför planeringsdirektiven med budget 2024–
2028.  
För att kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ska kunna planera för 
framtagande av tomter i översikts- och detaljplaner behöver hemvårdsnämndens kända 
behov fram till 2033 ingå i underlaget. 
 
 
Heltid som norm 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om revideringar av bemanningshandboken, 
version 7. 
 
 
Kö till äldrelägenheter 
Ljungblomman  6 
Nyhem   202 
Karl XI   388 
109;an   12 
Akvarellen   185 
Begonian   8 
Mossen   23 
Pålsbo   204 
Snöstorp   89 
Åled   12 
 
Totalt    1129 köplatser 
 
 
§ 46 
Avslut 
Ordförande Gun Yström tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.  
Nästa sammanträde är den 1 december kl. 09.00 – 12.00, Södra vägen 5.   


