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Plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 

2018-10-17, kl. 09.30-12.00    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson, Karl-Erik Lövdahl 
 
  För SPF 
  Lena Nordström, Ann-Margret Nilsson  
  
  För SKPF 
  Dagmar Luhanka, Anna-Greta Bengtsson 
 
  För RPG 
  Svend Ryding 
 
  Förtroendevalda 

Lennart Germundsson, Rose-Marie Henriksson, Anders Lövgren 
 

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

 
 
Övriga: Gun Yström, Jennie Vidal, Jeanette Hembring-Stjernström, Lisbet 

Persson, Maria Skoglösa, Niklas Petersson Fröling, Thomas 
Ingelstrand, Susanne Karlsson, Maria Ljungnér, Anette 
Håkansson, Eva Lydahl, Marinette Urell, Gabriela Arvidsson, 
Sven Comstad  

  
 
 
Utses att justera: Lena Nordström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 54 - 66 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Gun Yström 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Lena Nordström 
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§ 54 
Mötets öppnande 
Vice ordförande Gun Yström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 
§ 55 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg på övriga frågor: 

• Dialogmöte avseende hjälp och insatser för äldre 

• Temadag 22/11 gällande demens 

• IT tjänst 
 
§ 56 
Val av justerare 
Lena Nordström, SPF valdes till att justera dagens protokoll jämte vice ordförande Gun 
Yström. 
 
§ 57 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
Ledamöterna i KPR framför önskemål om att power point presentationer som visas på möten 
snarast skickas ut efter mötet.  
Jennie Vidal, förvaltningschef meddelar att samtliga presentationer från mötena kommer att 
skickas ut efter mötet. 
 
§ 58 
Invånardialog Trygghet 
Lisbet Persson, utvecklingsledare och Maria Skoglösa, utvecklingsledare informerar om att 
en invånardialog om Trygghet vid vård i hemmet kommer att genomföras 14/11 kl. 16-18.30 
på Alla Hjärtans Hus.  
 
”Idag vårdas allt fler sjuka människor i sitt hem. Vad innebär det egentligen och hur påverkar 
det ens upplevelse av trygghet? Under dialogen vill vi diskutera vad du har för tankar kring 
just hemsjukvård och trygghet. Under kvällen ges även flera föreläsningar på ämnet och det 
bjuds på fika under tiden. Resultatet av dialogen kommer att användas som underlag för 
framtida politiska beslut.” 
 
Anmälan görs senast 7/11 till: 
Halmstad Direkt tel. 035-13 70 00 
eller mail till direkt@halmstad.se 
eller via webb www.halmstad.se/trygghemvård 
 
Vill du delta i dialogen men saknar möjlighet att närvara på mötet kan du lämna dina åsikter 
via en webbenkät istället. Enkäten finns tillgänglig på www.halmstad.se/trygghemvård 
 
Önskemål framförs om att inbjudan snarast skickas till KPR:s ledamöter för vidare spridning  
i organisationerna.  
Kommunala pensionärsrådets sekreterare kommer efter mötet att skicka ut inbjudan till 
KPR:s ledamöter.  
 
 
 
 
 
 

http://www.halmstad.se/trygghemvård
http://www.halmstad.se/trygghemvård
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§ 59 
Delårsbokslut 2 
Karin Quander, ny verksamhetschef för ekonomi och administration presenterar sig.  
 
Kommunala pensionärsrådets ledamöter har tagit del av delårsbokslut 2. Niklas Petersson 
Fröling, ekonomiansvarig och Susanne Karlsson, HR chef svarar på frågor.  
 
Kerstin Nilsson, PRO – Antal personer hos kund per 14 dagar har sjunkit något. Vad är målet 
och hur kommer man till lösning på det?  
 
Ulla Johansson, verksamhetschef för hemtjänsten svarar att om en kund har hjälp 63 ggr per 
vecka så utförs 80 % av 8 personer och de övriga 20 % utförs av annan personal. 
Verksamheterna tittar mycket på vikarier som kommer in i en grupp och vilka kunder 
vikarierna tidigare har besökt. När det lånas personal från annan grupp så försöker man i 
möjligaste mån få samma person så att kontinuiteten blir bättre för kund. Vi når 
kontinuitetsmålet på 14 i alla grupper utom i 2 grupper. I de grupper som har sämre 
kontinuitet så jobbas det intensivt med att titta på schemaplaneringar och den dagliga 
planeringen.  
 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om att det vid dubbelbemanningar krävs mer 
personal vilket gör att kontinuiteten blir lite sämre. Det viktigaste vid dubbelbemanningar är 
att se till att en av personalen är van personal för kunden då grundkontinuiteten är den 
viktigaste.  
 
Ingrid Gunnarsson, PRO undrar vad konsekvenserna blir av de besparingar som ska göras 
de kommande åren? 
Jennie Vidal, förvaltningschef framför att vi står för närvarande i ett oklart politiskt läge. Vi har 
ett planeringsdirektiv att förhålla oss till som innebär att  2019 kommer förvaltningen att få en 
ramminskning men att nytt planeringsdirektiv skall tas i kommunfullmäktige i december.  
Arbete med internbudgeten pågår och risk- och konsekvensanalyser görs tillsammans med 
verksamheten och de fackliga organisationerna. Beslut ang verksamhetsplan, 
internbudgeten och internkontrollplan beslutas i november av nämnden. Därefter finns det 
möjlighet för nämnden att revidera detta beslut i februari då det nya planeringsdirektivet 
antas i december. 
 
Karin Quander, avdelningschef för ekonomi och administration informerar om att i 
hemtjänsten kommer kunder att få digitala lås vilket gör att personalen inte behöver köra 
fram och tillbaka för att hämta nycklar, vilket blir en besparing och kvalitetshöjning. 
Personalen dokumenterar nu i mobilerna på plats hos kund.  
 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om att ”Trygg och effektiv utskrivning” är från och 
med 1/11 ändrad från 5 till 3 utskrivningsdagar. Sjukhuset har haft vissa uppstartsproblem då 
kunder skickats hem utan vårdplanering. Vi har nu veckovisa avstämningar med Regionen 
för att se över detta. Vi följer upp varenda avvikelse för att säkerställa att inte kund ”faller 
mellan stolarna”. Förändringen kommer att innebära en ökad belastning för 
korttidsverksamheten.   
 
Erik Jansson, SPF undrar om det är 100 % krav i varje utskrivning? 
Jennie Vidal meddelar att det finns ett hemsjukvårdsavtal som säger att kund måste vara 
hemgångsklar och utskrivningsklar för att komma hem. I de fall då riktlinjen inte har följts har 
avvikelse skrivits. Om det är en ny kund eller avancerad vård som ska genomföras så måste 
vårdplanering göras innan kund skickas hem. Om det däremot är en känd kund kan kund 
skickas hem efter att dialog har förts med hemtjänsten eller äldreboendet.  
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Gun Yström, PRO påpekar att intraprenad hemtjänsten har ett väldigt högt sjuktal och undrar 
om detta är analyserat.  
Susanne Karlsson, HR chef informerar om att intraprenaden består av 3 hemtjänstgrupper 
som har slagits ihop till en grupp och de har haft olika hälsotal. Snöstorp har deltagit i ett 
projekt och har ökat sina hälsotal. En annan arbetsgrupp har många långtidssjukskrivningar 
vilket ger ett sämre hälsotal för hela gruppen. Det har också varit en viss personalomsättning 
på chefssidan och för baspersonalen. Susanne påtalar att när statistik jämförs överlag så är 
det viktigt att veta att det räcker att ett par personer blir långtidssjuka så ökar det sjuktalen 
totalt. Enhetscheferna i förvaltningen jobbar aktivt med att öka frisktalen.  
 
Anders Lövgren, kommunens representant undrar om förvaltningen har fast anställda 
vikarier.  
Ulla Johansson, verksamhetschef i hemtjänsten svarar att det finns planer på att vi ska ha en 
pool i verksamheterna och då blir det fasta vikarier.  
 
Anna-Greta Bengtsson, SKPF undrar hur man gör med vikarier när personal går på 
föräldraledighet.  
Ulla Johansson, verksamhetschef i hemtjänsten svarar att långtidsvikarier anställs när 
personal går på föräldraledighet. Kontinuiteten är viktig för våra kunder och även för 
verksamheterna. Hos vissa kunder är det många hälso- och sjukvårdsinsatser och all 
personal har inte delegering för att utföra dessa insatser, då är det viktigt att få in personal 
med rätt kompetens.  
 
Erik Jansson, SPF undrar vilka som utför frivilliga insatser.  
Ulla Johansson, verksamhetschef i hemtjänsten svarar att det är förebyggande 
verksamheten som jobbar med frivilliga insatser.  
 
§ 60 
Redovisning av grupparbete ”Mat för äldre i eget boende” 
Eva Lydahl, utvecklingsledare med inriktning kost redogör för en sammanställning av 
inkomna svar från ledamöternas grupparbete gällande gemenskap vid måltiderna.  
 
Maten  

• Leverans dagligen av varm mat  

• Önskvärt att ha två olika portionsstorlekar 

• Spontanbesök på mindre seniorrestaurang// att man inte ska behöva förbeställa 
maten 

 
Hemtjänsten 

• Det finns ett stort behov av rörliga fasta tjänster i kommunerna som kan efterlikna det 
stöd och den omvårdnad som finns på fasta boende 

 
Bistånd 

• Ett generösare bistånd vid matdistribution- att ha hemtjänstpersonal med vid måltiden 

• Tydliggöra reglerna för bistånd om insats för måltiden 

• Uppföljning av beslutet- handlingsplan  

• Biståndsinsatsen för måltider kan behöva utökas med sällskap  

• Matleverans med bistånd skall individualiseras för just den kunden 
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Sällskap 

• Bygg restaurang på Vallås äldreboende //Utredning pågår, endast det gemensamma 
beslutet mellan Servicekontoret, Måltidsservice och Hemvårdsförvaltningen saknas 
för att starta ombyggnad 

• Gemensam transport till en seniorrestaurang  

• Att få matdistribution till gemensamhetslokal i närheten 

• Spontanbesök på mindre seniorrestaurang// att man inte ska behöva förbeställa 
maten 

• Lära känna andra kunder i grannskapet --gemensam färdtjänst till  måltid på 
restaurang 

 
Ledsagare till seniorrestaurang eller motsvarande 

• Kanske bor flera kunder i närheten av varandra och de skulle med hjälp av någon 
ledsagare från kommun faktiskt kunna promenera tillsammans till restaurangen. 

• Undersöka om det finns någon gemensamhetslokal i närheten där flera kunder bor 
och som deras mat kunde levereras till. De kunde sedan gå dit och äta tillsammans 
med eller utan hjälp från hemtjänsten.  

• Via SPF- föreningarna, i samarbete med KPR, undersöka vilka av våra medlemmar 
som skulle vara intresserade av att som ideellt arbete vara ledsagare för kund eller 
kunder till restaurang för beviljad måltid. Förslag att ledsagaren får matkupong av 
hemvårdsförvaltningen för sin insats. 
 

Sällskap i hemmet 

• Förslag att SPF medlem vid tillfälliga behov kan vara sällskap till kund som kan 
behöva sällskap vid matsituationen eller bara blivit mera bunden, av olika skäl, i sin 
bostad. Även här är förslaget att SPF medlem som äter med kund skall få en 
matkupong för sin insats. 

 
Kerstin Nilsson, PRO framför att det är en begränsning när förbeställning av mat måste 
göras vid de mindre seniorrestaurangerna.  
Marinette Urell, verksamhetschef i hemtjänsten svarar att frågan gällande förbeställning av 
mat kommer förvaltningen tillsammans med måltidsservice titta vidare på.  
 
Gabriela Arvidsson, myndighetschef framför att väldigt goda idéer har kommit upp i 
sammanställningen. Gabriela svarar på frågorna under rubriken Bistånd: 
Personer med matdistribution får kyld mat levererat 1 ggr/vecka.  
Matkorten upphörde 2010 p.g.a. skatteregler (förmånsbeskattning) och stor administration.  
När det gäller sällskap eller ensamhet så behöver ideella föreningar förstärkas ännu mer. 
Matvänner kan organisationerna själva driva vidare genom att till Arvsfonden ansöka om 
bidrag som är riktat till seniorer.  
Biståndshandläggarna har en skyldighet att 1 ggr/år följa upp samtliga biståndsbeslut.  
Om någon gör en anmälan kommer ett hembesök att göras. 
 
Ingrid Gunnarsson, PRO påtalar att ingen mår väl av att vara ensam Det kommer att krävas 
en organisation för att få till matvänner.  
Gabriela Arvidsson, myndighetschef svarar att biståndsenheten har haft vissa satsningar 
under åren då olika föreningar har besökts och de har pratat om bistånd och avgifter.  
 
Gabriela Arvidsson, myndighetschef informerar om att alla nya kunder kommer framöver att 
få en mapp med broschyrer av biståndshandläggaren.  
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Inger Engstrand, SPF frågar om det går att få bistånd för enbart matdistribution.  
Gabriela Arvidsson, myndighetschef svarar att det går att få bistånd för bara matdistribution.  
 
Jennie Vidal, förvaltningschef framför att hemvårdsnämnden har efterfrågat kommunala 
pensionärsrådets synpunkter så det som framförs är viktigt. Hemvårdsnämnden har satt 
fokus på framtidens äldremat i 2 år.  
 
§ 61 
Information 
Jennie Vidal informerar om beslut fattade i hemvårdsnämnden september 2018:  
Projekt - hälsofrämjande satsning "Satsa friskt" 
 
Beslut  
Hemvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna i avvaktan på slutredovisning 
senast 2019-06-01.  
Projektet "Satsa Friskt" ska upphandlas ytterligare en omgång och därefter utvärderas. 
 
Olycksförebyggande åtgärd - Rökdetektorer 
1.Hemvårdsnämnden ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag med start hösten 2018 att i 
samarbete med Räddningstjänsten upphandla rökdetektorer som ett led i att fullfölja 
Kommunfullmäktiges beslut ”Halmstads kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor” 
om att verka för att sätta in skyddsåtgärder hos riskgrupper som identifierats med ökad 
brandrisk. 
2. Hemvårdsnämnden ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utarbeta och fastställa rutiner 
kring rökdetektorer och ansvarsförhållanden mellan hemvårdsförvaltningen och 
Räddningstjänsten.  
3. Hemvårdsnämnden ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra risk- och 
konsekvensanalyser samt MBL-förhandlingar med fackliga organisationer.  
 
Delårsrapport 2018 innefattande ekonomiskrapport, verksamhetsredovisning och 
personalredovisning 
 
Köplatser till äldrelägenhetshus 
Ljungblomman 23 
Nyhem 284 
Karl XI 413 
109:an 41 
Akvarellen 180 
Begonian 21 
Mossen 25 
Pålsbo 165 
Snöstorp 65 
Västersol 214 
Åled13 
 
Totalt 1444 köplatser 
 
§ 62 
En bra plats 
Maria Ljungnér, verksamhetschef för förebyggande verksamheten och Anette Håkansson, 
anhörigkonsulent informerar om ”En bra plats” som är ett digitalt nätverksstöd som finns i 25 
kommuner i Sverige. Nätverket gäller för alla invånare i Halmstad kommun. Förhoppningen 
är att hitta fler målgrupper och nya arenor för stödet. Anhörigkonsulenterna är 
kontaktpersoner. I nätverket går att se vilka aktiviteter som erbjuds.  
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Detta är ett nätverk där man kan träffa någon som har det likadant och det går att delta i 
vissa grupper.  
www.enbraplats.se 
 
Maria Ljungnér, verksamhetschef för förebyggande verksamheten delar ut ett litet kort med 
information på om ”En bra plats”.  
Gun Yström, PRO efterfrågar fler kort som kan delas ut till föreningarna.  
Maria svarar att fler kort ska ordnas till kommunala pensionärsrådets ledamöter.  
 
Maria Ljungnér informerar om att anhörigstödet kommer fortsatt att finnas kvar. Vi hoppas 
kunna nå de som är anhöriga både genom kontakt av anhörigkonsulenterna och vill man 
vara mer anonym så kan man göra det genom ”En bra plats”.  
 
Kerstin Nilsson, PRO föreslår att det finns en dator på de mindre äldrelägenhetshusen som 
de äldre kan använda.  
Maria Ljungnér och Anette Håkansson tar till sig synpunkten.  
 
§ 63 
Alla Hjärtans Hus 
Sven Comstad, ordförande för föreningen Alla Hjärtans vänner informerar om att föreningen 
har ca 1100 medlemmar, med råge Halmstads största seniorförening. Det finns inga 
medlemskrav förutom på vissa aktiviteter som är riktat till hemvårdsförvaltningens målgrupp. 
De senaste 5 åren har det varit en 50 % ökning av antalet medlemmar.  
Föreningen har sin hemvist i lokalen Alla Hjärtans Hus, Kyrkogatan 3 som ägs av Jaana 
Fastigheter. Hemvårdsförvaltningen hyr lokalen och upplåter den till seniora aktörer i 
kommunen.  
Det bedrivs mer än 650 aktiviteter per år varav mer än 500 är öppna aktiviteter på dagtid och 
mer än 150 aktiviteter på kvällstid, vilket lockar mer än 40 000 besökare per år, 25 000 på 
dagtid. Alla Hjärtans Hus är fullt av aktiviteter såsom: datautbildning genom SeniorNet, 
körverksamhet, linedance, squaredance, olika föredrag, Pensionärsuniversitetet och Aktiva 
Seniorer, stick- och virkverksamhet, canastaspel, Trygghetsringen, Sällskapet 
norrlänningarna, Ganymedes, Idrottshistoriska föreningen, Prostatacancerföreningen Caprin, 
Alzeimerföreningen med flera. På fredagar är det musikunderunderhållning vilket är mycket 
populärt och på lördagar är det musikcafé. Lokalen tar in max 120 personer.  
I huset finns ett café som i snitt har ca 175 gäster per dag. Cafét bemannas av frivilliga ca 50 
personer totalt. Även receptionen som är öppen 4 timmar per dag är bemannad av frivilliga 
seniorer. Några gånger per år samlas alla aktörer för att diskutera gemensamma frågor 
rörande huset. Tillsammans gör föreningarna att det fungerar så bra och att huset är så 
levande. Det är en enorm förmån att ha tillgång till detta hus. Nyckelordet är TILSAMMANS. 
 
Sven hälsar alla hjärtligt välkomna till Alla Hjärtans Hus 10 års jubileum som är mellan 26 
november till och med den 2 december. Programpunkter under veckan är bland annat en 
historisk återblick, dansafton till levande musik, vinprovning, konsert med kulturskolans 
elever, Elvis4Ever mm. Program kan hämtas på Alla Hjärtans Hus eller på 
www.halmstad.se/allahjartanshus 
 
Sven kommer gärna ut till föreningar och håller i ett musikprogram där han samtidigt kan 
prata om Alla Hjärtans Hus och föreningen Alla Hjärtans Vänner.  
 
§ 64 
Anmälda frågor 
Ansökan till äldreboende, parboende 
Gun Yström, PRO efterfrågar vad som gäller när äktamakapar har ansökt om äldreboende 
då en av makarna avlider.  
 

http://www.enbraplats.se/
http://www.halmstad.se/allahjartanshus
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Gabriela Arvidsson, myndighetschef redogör för svar på frågan:  
En person som beviljas äldreboende eller redan är inflyttad till boende kan antingen  
 
 
1. ansöka om medboende dvs att make/maka som inte har eget behov av boendet flyttar 
med till äldreboendet. 
2. ansöka om parboende, dvs. att maken/maka ansöker för sin egen del om äldreboende 
pga. att hen också har omfattande behov och får detta prövat i vanlig ordning men utöver 
ansökan om äldreboenden även vill flytta till samma boende som sin respektive.  
 
Alternativ 1 medför att medboende har inget beslut på rätt till äldreboende. Är det så olyckligt 
att personen som fått beslutet avlider medan den medboende väntar i kö på en plats så har 
den medboende ej rätt till att stå kvar i kön eftersom makens, i detta fall, beslut om särskilt 
boende avslutas när han avlider. Det makan kan göra är att ansöka om särskilt boende för 
sig själv och få prövat om hon har rätt till det. 
 
§ 65 
Övriga Frågor 
Dialogmöte avseende hjälp och insatser för äldre 
Gabriela Arvidsson, myndighetschef informerar om att det kommer att vara ett dialogmöte på 
Alla Hjärtans Hus den 3 december kl. 14.00-15.30 där följande frågor tas upp: 
Vad finns det för vård- och omsorgsinsatser att få på äldre dagar? 
Vad gäller för ett biståndsbeslut och vad kostar allt egentligen? 
 
Bistånds- och avgiftshandläggare från hemvårdsförvaltningen finns på plats och svarar under 
en fikastund på frågorna och diskuterar tillsammans med mötesdeltagarna hjälp och insatser 
för äldre.  
Anmälan görs till Halmstad direkt på tel. 035-13 70 00 eller via mail: direkt@halmstad.se eller 
på www.halmstad.se/fikamedoss. Sista anmälningsdag är den 19 november.  
 
Temadag 22/11 gällande demens 
Temadagen den 22/11 gällande demens är inställd. Förvaltningen återkommer med nytt 
datum i början på 2019.  
 
IT tjänst, Gun Yström, PRO 
Gun Yström, PRO efterfrågar en IT tjänst dit man kan ringa och få hjälp med hantering av 
vissa dataprogram i hemmet. Det ska vara en lugn och pedagogisk information till den äldre 
som behöver hjälp med datorer.     
 
Karl-Erik Lövdahl, PRO framför att det är en begreppsförvirring med alla olika boende 
benämningar såsom trygghetsboende, seniorboende, plusbostäder mm. Önskemål finns om 
att fastställa en boendeform.  
Jennie Vidal, förvaltningschef svarar att hemvårdsnämnden kommer att ta upp frågan.   
 
§ 66 
Avslut 
Astrid Johansson, PRO tackar för givande år i kommunala pensionärsrådet. 
Hemvårdsförvaltningen har varit lyhörda för frågor och kommunala pensionärsrådet är mer 
konstruktiva och jobbar bra med diverse frågor. Astrid önskar alla gamla och nya ledamöter 
lycka till med det fortsatta arbetet i KPR.   
 
Ordförande Gun Yström tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.   
Nästa sammanträde är den 6 december 2018.   

mailto:direkt@halmstad.se
http://www.halmstad.se/fikamedoss

