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Plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 

2019-12-06, kl. 09.30-12.00    
 
 
Beslutande:  För PRO  

Gun Yström, Karl-Erik Lövdahl, Kerstin Nilsson 
 
  För SPF 
  Lena Nordström, Ann-Margret Nilsson 
  
  För SKPF 
  Ann-Greta Bengtsson 
 
  Förtroendevalda 

Reino Renkert, Sven Henriksson 
 

Ersättare: Jonny Persson, PRO, Per Meijer PRO, Leif Gustavsson PRO, 
Inger Engstrand SPF, Kerstin Uhrberg Johansson SPF 

 
Övriga: Jennie Vidal, Gabriela Arvidsson, Karin Quander, Eva Lydahl, Åsa 

Rydberg, Jeanette Hembring-Stjernström 
  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 67 – 80 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 67 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 68 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes.  
 
§ 69 
Val av justerare 
Gun Yström, PRO valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Jenny 
Axelsson.  
 
§ 70 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 71 
Samverkan med restauranger utifrån invånardialog ”Fika med oss” 
Gabriela Arvidsson och Karin Quander informerar om genomförd invånardialog ”Fika med 
oss”. Under oktober 2019 bjöd hemvårdsförvaltningen in intresserade restauranger att delta 
vid en dialogträff den 5 november. Av åtta anmälda företag deltog sju vid träffen vid vilken 
det diskuterades förslag på en frivillig samverkansform som bygger på att deltagande 
restauranger lämnar ett rabatterat lunchpris för seniorer hela eller delar av dagen eller under 
särskild veckodag under perioden 15 december 2019 till och med den 31 december 2020. Av 
anmälan framgår att kommunen inte kompenserar restaurangerna för de lämnade rabatterna 
samt att restaurangerna med tre månaders framförhållning ska meddela kommunen om de 
avser att göra ändringar i det lämnade erbjudandet eller om de avser att avsluta sitt 
deltagande före den 31 december 2020. Därefter ska konceptet utvärderas.  
 
De restauranger som deltar kommer att finnas samlade i en förteckning på kommunens 
hemsida. Där kommer också att framgå att intresserade restauranger har möjlighet att 
anmäla sitt deltagande när som helst under den period då konceptet testas. De restauranger 
som deltar får en dekal att sätta vid entrén så att det syns att de har rabatterat pris för 
pensionärer.  
 
Hemvårdsförvaltningen kommer under december månad annonsera för att marknadsföra 
seniorlunch i Halmstad.  
 
§ 72 
Fotobok  
Eva Lydahl, utvecklingsledare med inriktning mot kost informerar om Måltidsservice 
framtagna fotobok. Måltidsservice erbjuder tre olika portionsstorlekar: 

- Normal 
- Liten x75 % av normalportion 
- Stor x1,25 % av normalportion 

 
Fotoboken innehåller  

- Upplagda portioner på tallrik 
- Tips vid uppläggning av dessert 
- Tips hur man beräknar att en kaka ska skäras 
- Hur många portioner man beräknar i ett bleck beroende på maträtt eller dessert 
- Receptordlista – innehåll i maträtter 
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Enkät kunder i matdistribution 
Eva Lydahl informerar om hemvårdsförvaltningen och serviceförvaltningen genomför årligen 
kundenkäter i samtliga måltidsverksamheter, syftet är att samla in synpunkter och önskemål 
från kunderna. Målsättningen är att så många som möjligt skall vara nöjda med såväl matens 
smak och innehåll som servicen kring leveranser, beställningar med mera. 
Hemvårdsförvaltningen har cirka 350 kunder med matdistribution. Till dessa kunder tillagar 
och levererar Vallåsköket sammanlagt mellan 85 000 och 88 000 portioner per år. God mat 
med ett bra näringsinnehåll är viktigt för alla, och matens betydelse minskar inte med 
stigande ålder. Eftersom många äldre har nedsatt aptit och därmed riskerar ofrivillig 
viktnedgång och försämrad näringsstatus har maten en stor betydelse för både hälsan och 
för välbefinnandet. Åldrandet innebär dock förändringar i smak-, och luktsinne, vilket innebär 
att mat som smakar starkt för några kan upplevas smaklös för andra. Därtill kommer alla de 
individuella preferenser och önskemål som inte är åldersrelaterade, utan helt enkelt beror på 
att vi människor är olika. Kunden har en tiorätters meny att välja från varje vecka. Menyerna 
ändras ca tre gånger per år, för att följa säsong och traditionsdagar. Matdistributionens 
kunder får något extra i sin leverans ca en gång per månad, extra guldkant på måltiden.  
De personer som har behov av specialkost har en egen matsedel att välja rätter från 
(timbalkost, vegankost). I den här enkäten svarade 118 personer, vilket motsvarar ungefär 
en tredjedel av antalet tillfrågade. Av de som svarat har 58 % haft matdistribution i mer än ett 
år. Resultatet visar att 93 % tycker att maten smakar bra och att portionsstorleken är bra,  
95 % tycker att variationen är bra, 96 % tycker att överraskningen är positiv och 99,2 % 
tycker att leveransen fungerar bra, 75 % av kunderna har fyllt i enkäten själva.  
 
Måltidsservice har tagit fram en handlingsplan utefter de synpunkter som framkommit i 
enkätsvaren. Eva redogör för synpunkterna: När det gäller smaken så framkommer 
önskemål om mera kryddor vid tillagningen. Åtgärden är; Att när tillfälle ges, tipsa kunden att 
ha ett enkelt kryddförråd hemma. Kryddningen kommer att ökas något vid tillagningen. Detta 
kommer att följas upp efter kommande enkät.  
 
En annan synpunkt som framkommit är variationen av smaken på rätter.  
Åtgärd; För att öka variationen på smaken; olika kockar tillagar maten. Till hösten har vi ett 
projekt i en hemtjänstgrupp, där matdistributionskunder med hjälp av vårdpersonal, gör sina 
måltidsbeställningar i en app. Det kommer att bli lättare för kunden att ändra sin tidigare 
lagda beställning och kanske testa nya maträtter. Detta kommer att följas upp efter 
kommande enkät.  
 
Nattfastemätning 
Eva Lydahl informerar om att den årliga nattfastemätningen syftar till att påminna om vikten 
av att ha bra rutiner för dygnets alla måltider. Att ha ett bra arbetssätt med en medveten 
måltidsordning är en förutsättning för att kunna förebygga och behandla undernäring. 
Nattfastan är tiden mellan sista måltiden idag och den första måltiden imorgon. 
Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. Detta är 
baserat på att kroppens lager av kolhydrater används under natten. När kroppens lager 
av kolhydrater är slut börjar kroppens egen produktion av glukos. Till glukosproduktionen 
används muskelmassa. För att undvika nedbrytning av muskelmassan behövs en jämn 
påfyllning av energi och näring. En äldre person äter oftast mindre portioner därför 
rekommenderas en måltidsordning med tre huvudmåltider och minst tre mellanmål. Den 
optimala måltidsordningen innehåller ett sent kvällsmål innan man gör sig iordning för 
natten och en tidig förfrukost, på sängkanten, innan man gör sig iordning för dagen. 
 
Eva redogör för resultat på nattfastan som mäts en gång per år i samtliga äldreboenden.  
I nattfastemätningen kan man identifiera kunder med lång nattfasta. Har många kunder en 
lång nattfasta kan det vara en indikation på det aktuella arbetssättet. Verksamheten påminns 
om att se över sina rutiner för att förebygga och behandla undernäring. 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2019-12-06 

 4 

I mätningen har totalt 853 kunder noterats. I resultatet räknar man bort de kunder som 
varit frånvarande del av dygnet, kund som bryter nattfastan själva, kund med enteral 
nutrition eller kund som vårdas i livets slutskede. Kunder som av olika anledningar varit 
frånvarande delar dygnet har registrerats under ”Egen mat och dryck”.  
En sammanfattning av resultatet: 

• 363 personer (ca 58 % av kunderna har en nattfasta under eller max 11 timmar) 
(2018 42%) 

• 260 personer (ca 42 % av kunderna har en nattfasta över 11 timmar) (2018 58 %) 
• Genomsnittet för kommunen är 10:16 timmar, (2018 var resultatet 10:49 timmar) 
• Av de kunder som har mer än 11 timmars nattfasta har 23 % erbjudits mat/dryck 

(2018 13 %) 
 
2018 hade 42 % av kunderna en nattfasta under 11 timmar. Detta har nu ökat till 58 %.  
 
Handlingsplan fylls i av de enheter som vid nattfastemätningen har ett genomsnitt högre än 
11 timmar. 
 
§ 73 
Framtidens äldremat 
Eva Lydahl informerar om att hemvårdsnämnden gav hemvårdsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en strategisk plan för ”Framtidens äldremat” inom särskilt boende i kommunal och privat 
regi. Planen syftar till att säkerställa att äldre är nöjda med både mat och 
måltidsupplevelsen”. Uppstart maj 2018 som  pågår t o m 2019. Slutrapport januari 2020.  
 
Delmål 1 – 31 augusti 2018 - Alla rutiner för mat och måltider har kartlagts. Projektledaren 
har gjort besök på alla boenden som har olika förutsättningar.  
 
Delmål 2 – 30 november 2018 - Riktlinjer och rutiner för mat och måltider ska vara kända. 
Föreläsning planerades. Kostombudens uppdrag ska vara dokumenterade och kända.  
Rutin för boenderåd/matråd för kundernas delaktighet ska vara planerade.  
En lokal enkät gällande leverantörer av huvudmåltiderna//ska vara genomförd. 
 
Delmål 3 – 30 april 2019 - Socialstyrelsens enkät 2017 har följts upp med analys, 
handlingsplan och åtgärder på avdelningsnivå.  
 
Sammanfattning av delmål 1-3:  
Att utse kostombud med uppdrag på varje avdelning har gett gott resultat liksom att varje 
avdelning nu har sett över sina rutiner för mat och måltider. Rutinerna är dokumenterade i 
”Enhetens rutiner”. Projektgruppen som består av enhetscheferna i särskilt boende är en 
viktig del av projektet. Som chefer och arbetsledare ger enhetschefen sin personal mandat 
att jobba konstruktivt i projektets anda.  
 
Uppdrag från ledningsgruppen att alla avdelningar ska lämna kopia på inskickade synpunkter 
till köket.  
 
För framtiden - Fråga till avdelningen; Vad är det viktigaste i det dagliga arbetet för att göra 
kunden nöjd och mer delaktig.  
 
Jennie Vidal meddelar att tanken med framtidens äldremat är att personalen ska bli utbildad. 
Personalen behöver lyssna på de äldre och vara uppmärksamma på om det är vissa rätter 
som inte äts så mycket av så det blir mycket matsvinn.  
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§ 74  
TEMA; Mat, kvalitet, ensamhet 
Kommunala pensionärsrådets synpunkter på matfrågan:  

• Medskick till Eva Lydahl; Hur kan man få fler att besvara enkäten i matdistributionen? 
När man har ca 120 svar och av dem är 93 – 95 % positiva blir det missvisande. Ju 
fler som svarar av de ca 350 kunderna ju tydligare blir resultatet. 

• Kan matdistributionens kunder önska rätter man saknar? 
• Det har skett en fantastisk utveckling de senaste åren.  
• Matfrågan är ett svårt område.  

 
Ordförande Jenny Axelsson tar upp frågan om kommunala pensionärsrådet önskar fortsätta 
att jobba med teman under 2020. 
Kommunala pensionärsrådet bifaller frågan om att jobba med teman under 2020.  
 
§ 75  
Patientguiden och Trygg och säker utskrivning 
Åsa Rydberg, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR informerar om patientguiden.  

 
 
 
Åsa Rydberg informerar om processen gällande utskrivning från slutenvården.  
Från 1 januari 2018 finns en lag som handlar om samverkan vid utskrivning, 
betalningsansvarslagen (BAL). Syftet med den nya lagen är att primärvården nu ska ta ett 
större ansvar vid utskrivning. Tidigare sköttes samverkan mellan sjukhus och kommun men 
den nya lagen innebär att det nu ska vara 3 parter där primärvården (vårdcentraler) kommer 
till. De förvaltningar som är berörda av detta i kommunen är hemvårdsförvaltningen, 
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknasförvaltningen.  
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Då sjukhusets läkare gör bedömningen att  patienten är utskrivningsklar men med ett fortsatt 
behov av Hälso- och sjukvård och/eller Socialtjänst kan utskrivningsprocessen idag ske på 
flera sätt: 
1.1 Sjukhus / Kommunen gällande enbart socialtjänst. Biståndshandläggare tar kontakt med 
kunden för fortsatt planering. 
1.2 Sjukhus / Kommunen gällande enbart hälso- och sjukvård (gäller redan inskriven 
patient). En s.k. HSL planering genomförs mellan leg. personal (oftast sjuksköterskor i 
slutenvård och kommun (PROV)) 
1.3 Sjukhus / Kommunen fortsatt behov av HSL och SoL (redan inskriven patient) = 
Sommarspår (i framtiden Gult spår)  Deltagare från HSL och SoL (kommunens 
planeringsteam PROV) samt slutenvårdens sjuksköterska (medicinsk information i början av 
planeringen) och mötesstödjare (som är en undersköterska som deltar vid skype 
planeringar). OM slutenvården inte har tillräckligt med mötesstödjare så innebär det en 
tidsförskjutning och risk för ökat betalningsansvar för kommunen.  
2.0 Sjukhuset via Vårdcentralen (fast vårdkontakt) till kommunen. Då patienten har behov av 
omfattande HSL och SoL och inte är inskriven i hemsjukvården går meddelande till 
vårdcentralens fasta vårdkontakt för en kallelse till kommunen om en SIP (samordnad 
individuell plan).  I Halmstad finns idag 12 vårdcentraler (6 offentliga och 6 privata). 
Vårdcentralen kan välja att skjuta fram planeringar (pga. olika orsaker) vilket påverkar 
kommunens betalningsansvar. 
3.0 Kommunen, 3 berörda förvaltningar, Hemvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen  och 
Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen (genomför aldrig SIP möten enskilt). Alla 
kallelser/meddelande om utskrivningsklar går först till hemvårdsförvaltningen. Om patienten 
är under 65 år går kallelsen vidare till Socialförvaltningen som kan välja att behålla kallelsen 
(och fortsätta att ansvara för processen) eller att skicka tillbaka kallelsen till 
hemvårdsförvaltningen som då tar över processen. I vissa fall väljer förvaltningarna att delta 
båda två på SIP/ utskrivningsplaneringen. Logistiken att hitta mötestider som passar 
kommunen/slutenvården och de 12  vårdcentralerna kan vara svår att få ihop. Det finns 
ingen bra kalender i Lifecare där samtliga parter kan ”boka in sina önskemål”.  
 
Jennie Vidal påtalar att det blir svårt att ha patientsäker vård när kund skickas hem utan 
vårdplanering. Om det uppstår patientrisker skrivs avvikelser från hemvårdsförvaltningen och 
skickas till Regionen.  
 
§ 76 
Information  
Rutin då kund inte öppnar vid hemtjänstinsats 
Ulla Johansson, kvalitet och utvecklingschef går igenom rutin då kund inte öppnar vid 
hemtjänstinsats.  

• Personalen läser social dokumentation och genomförandeplan för information 
• Personalen ringer upp kund 
• Kontakta planerare/arbetskamrat för att få eventuell information 
• Har personalen nyckel går de in 2 personer tillsammans 
• Kontaktar anhörig/närstående för att få eventuell information  
• Om kunden har trygghetslarm kontakta larmcentralen för att få eventuell information 
• Kontakta sjukhuset för att få information om kunden är inlagd 
• Kontakta Färdtjänst/Resam för att fråga om kunden rest med dem 
• På dagtid kontaktas enhetschef och fastighetsskötare. Övriga tider kontaktas polis. 

 
Ulla Johansson informerar att om kund inte öppnar vid hemtjänstinsats beror det oftast på att 
kund har glömt att meddela att man inte är hemma. 
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Medarbetare har ett ansvar att följa upp då kund inte öppnar vid planerad insats. Rutinen 
behövs för att säkerställa att alla medarbetare har kunskap om hur de skall agera då kund 
inte öppnar vid planerad insats. Trygghetslarmcentralen tecknar överenskommelse med 
varje kund som har trygghetslarm. I överenskommelsen framgår att vi tar oss in i bostaden 
vid misstanke om att nödsituation uppstått. Enhetschefen är ansvarig för att alla medarbetare 
på enheten känner till innehållet i rutinen. Varje medarbetare är ansvarig för att följa rutinen. 
 
Beslut hemvårdsnämnden oktober  
Jennie Vidal informerar om tagna beslut i hemvårdsnämnden 23 oktober 2019. 
 
Justeringar av belopp år 2020 för äldreomsorgens avgifter och matkostnader 
 
Beslut 
1. Hemvårdsnämnden fastställer högsta avgift för hemtjänst, högsta avgift avseende bostad 
samt minimibelopp att börja gälla 1 januari 2020, enligt fastställt prisbasbelopp. 
2. Hemvårdsnämnden fastställer övriga avgifter och matkostnader att börjar gälla från och 
med 1 mars 2020, enligt Beloppsbilaga beräkning av avgifter (enligt fastställt prisbasbelopp) 
och matkostnader 2020. 
 
Äldreboendestrategi 2019-2040 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner förslag om äldreboendestrategi 2019-2040 enligt bilaga 1 
med Rose-Marie Henrikssons (S) tilläggsyrkande; sid 3, rubrik Planeringsförutsättningar, 
Ansvar kommunala äldreboende: Att äldreboendeverksamheten utöver hemvårdsnämnden 
eller privat entreprenör efter upphandling enligt LOU även kan drivas av kooperativa, 
föreningsägda, idéburna företag m fl. 
 
Detaljplan gällande del av KVIBILLE 21:1, Halmstad (KS 2019/00430) 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner bifogat förslag till yttrande med ordförandens (M) 
tilläggsyrkande; om vikten av en bra belysning för att skapa en trygg och säker miljö. 
 
Ärendet 
Huvudsyftet är att komplettera Kvibille som ort med ca 40-60 nya bostäder i ett 
centrumnära läge för att skapa boendemiljöer med närhet till service, kommunikationer och 
rekreation samtidigt som hänsyn tas till kulturmiljö- och landskapsbildsvärden. 
 
Ramprogram korttidsboende 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner det uppdaterade ramprogrammet för korttidsverksamheten. 
 
Ärendet 
Hemvårdsnämnden ska 2022 starta ett nytt korttidsboende om 80 platser för äldre med 
möjlighet även för växelvård och palliativ vård. Hemvårdsnämndens vilja är att skapa 
Sveriges bästa rehab för äldre. Av den anledningen finns även ett kapitel om rehab som 
omfattar bland annat en bassäng med i programmet. 
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Remiss - Riktlinje för privata utförare (KS 2019/00334) 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner förslag till yttrande. 
Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till riktlinje för 
privata utförare med föreslagna förtydliganden. 
 
Ärendet 
Förslag till riktlinje för privata utförare är framtagen för att Kommunfullmäktige varje 
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare, enligt kommunallagen. Programmet ska ange hur 
uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen är också 
skyldig att tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den 
verksamhet som lämnas över. Detta ska regleras i de avtal som träffas med utförare. 
Riktlinjen för privata utförare ska ge nämnder och bolagsstyrelser vägledning i detta 
arbete. 
Riktlinjen för konkurrensutsättning med tillhörande tillämpningsanvisningar ger redan 
nämnderna vägledning med att konkurrensutsätta verksamhet samt reglerar kravet på 
insyn. Riktlinjen för upphandling och inköp med tillhörande tillämpningsanvisningar ger 
ytterligare handledning för hur upphandling används som strategiskt verktyg för att uppnå 
en god affär. 
 
Riktlinjen för privata utförare medför inga ändringar för avtal som redan är ingångna 
mellan kommunen och privata utförare. Förändringar syftar på tillkommande avtal efter att 
kommunfullmäktige fattat beslut om riktlinjen. Förslaget följer de riktlinjer som utarbetats 
av Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Anbud från Norlandia Care Fyllinge AB avseende avrop av enstaka platser i 
äldreboende enligt LOV 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner hemvårdsförvaltningens förslag till avtal enligt bilaga. 
 
Ärendet 
Hemvårdsnämnden beslutade 2019-09-25 att godkänna inkommet anbud från 
Norlandia Care Fyllinge AB. 
Norlandia Care Fyllinge AB inkom med anbud avseende avrop av enstaka platser i 
äldreboende 2019-06-05. Leverantören uppför ett äldreboende med 54 platser på 
Fyllingevägen 83, 302 34 Halmstad. Boendeenheterna ligger i tre(3) plan med 9 
boendeplatser i varje enhet. Lägenheterna har trinettkök och ett rymligt badrum. Varje 
avdelning har tillagningskök, matsal och vardagsrum med anslutning till balkong. 
Fastighetsägare är Hemsö. Boendets koncept kommer att vara ”Meningsfull Dag”. 
Norlandias verksamheter arbetar utifrån fem (5) framtagna koncept där mål finns satta 
inom varje koncept som mäts genom att följa upp verksamheten. Mål och 
framgångsfaktorer med tillhörande handlingsplaner sätts årligen för verksamheten på 
boendet i Fyllinge. 
 
Beslut hemvårdsnämnden november 2019 
 
Förfrågan angående driftsform för planerat äldreboende i Ranagård (KS 2019/00566) 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar enligt ordföranden (M) yrkande, att driften av äldreboendet i 
Ranagård ska drivas av en LOV entreprenör, därmed anses förfrågan vara besvarad. 
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Ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har efter beslut i KSU § 194 2019-11-12 
skickat förfrågan till hemvårdsnämnden om man vill driva äldreboendet i Ranagård i egen 
regi eller låta det tillfalla en LOV-entreprenör. 
 
 
Verksamhetsplan 2020-2022 inkl. internbudget 2020 och internkontrollplan 2020 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2020-2022 inklusive 
internbudget 2020 och internkontrollplan 2020 samt planeringsanalys 2020-2022. 
 
Plan för konkurrensutsättning mandatperioden 2019-2022 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att anta plan för konkurrensutsättning för perioden 2019-2022 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, daterad den 5 november 2019. 
Hemvårdsnämnden beslutar att LOV avtalen skyndsamt ses över. 
 
Ordningsregler för korttidsplatser och särskilt boende 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden antar hemvårdsförvaltningens förslag till ordningsregler för 
korttidsplatser och särskilt boende att gälla från och med 2020-01-01 enligt bilaga 1, Riktlinje 
”Ordningsregler för korttidsplatser och särskilt boende”. 
 
Seniorlunch Halmstad – samverkan med restauranger utifrån ”Fika med oss” – 
invånardialog 2018/2019 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utveckla och verkställa 
konceptet ”Seniorlunch Halmstad” under perioden 15 december 2019 till och med 31 
december 2020. 
 
Halmstad leder för smartare välfärd - Länk till film https://vimeo.com/254455720 
 
Äldrelägenhetshuset Begonian fortsätter utvecklas tillsammans med Region Halland med 
framtida sensorer som mäter puls, blodtryck, ped mätare mm, kallat Virtuella sjukhuset, 
avancerad monitorering på distans. Vi är i uppstartsprocessen av detta arbete. Vi har blivit 
uppmärksammande nationellt för vår digitalisering. Satsningen på smarta hem för äldre har 
hemvårdsförvaltningen haft i samverkan med det kommunala bostadsbolaget HFAB, 
Halmstad Stadsnät, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum. 
Halmstads kommun vann priset e-Diamond award och motivering löd enligt nedan: 
I Halmstads kommun, har det byggts digitaliserade lägenheter för äldre. Alla lägenheter som 
byggs utrustas med ledbelysningar på väggar, digitala tittögon, spisvakt och automatiska 
brandlarm e.tc. Syftet med lägenheterna är att öka trygghet och skapa bättre förutsättningar 
för äldre att kunna klara sig själv och bo kvar längre i sitt hem. Digitaliseringen frigöra 
behovet av personal vilket gör att man kan lägga mer tid på kärnverksamhet och på alla de 
som behöver hjälp allra mest. 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/254455720
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Förvaltningen har också vunnit pris för årets initiativ - hälsosamma chefer 
Motivering: Inte bara en fluga, utan en tanke om långsiktighet och ett hållbart initiativ, att vara 
en tydlig förebild, med fokus på friskfaktorer och träning. I en stor organisation med 2300 
anställda medarbetare varav 60 chefer har Halmstads kommun, hemvårdsförvaltningen tagit 
ett tydligt beslut: att skapa ett hållbart arbetsliv där hela organisationen är involverad.  
Den personliga omtanken om sina medarbetare ligger som ett mantra, den genomsyrar alla 
nivåer. Från högsta chef till medarbetare ute i linjen. Genom att ligga i framkant och tänka 
långsiktigt, har man skapat en kontinuitet och utvecklat sitt arbetssätt för hållbara chefer och 
medarbetare. Hälsoarbete, coachning och att bli lyssnad på, har även skapat tillit och 
förståelse människor emellan, sjuktalen inom organisationen har minskat. 
Värdegrundsarbetet har blivit tydligt i den gemensamma kommunikationen och har gett 
organisationens chefer mer arbetsro. En organisation där nya ledare kan börja gro.  
 
Det blev tredje gången gillt när Jennie Vidal själv vann priset, Årets inspiratör inom offentlig 
sektor på Framtidsgalan i Stockholm.  
Motivering: Genom mod och nytänkande har Året inspiratör nått strålande resultat. Årets 
inspiratör sätter laget före jaget och sprider god energi vidare i organisationen. Pristagaren 
hyllar sina medarbetare och inspirerar hela förvaltningen till att arbeta gemensamt. Att vara 
inspiratör OCH chef är inte lätt, men årets pristagare gör det med bravur. y mark, vilket ger 
stora effekter för äldreomsorgen i Halmstad. 
 
Köplatser till äldrelägenhetshus 
Ljungblomman 23 
Nyhem 315 
Karl XI 494 
109:an 51 
Akvarellen 226 
Begonian 14 
Mossen 25 
Pålsbo 205 
Snöstorp 100 
Västersol 244 
Åled 11 
 
Totalt 1708 köplatser. 
 
§ 77 
Återkoppling plusbostäder 
Gun Yström ,PRO informerar om pressträff med Radio Halland gällande KF:s beslut om 
plusbostäder. Vi har varit duktiga på att föra ut budskapet. I planerna finns inventering av 
befintliga bostäder. Vi är stolta och känner oss delaktiga i beslutet.   
 
Ordförande Jenny Axelsson informerar om att Kommunfullmäktige tog på sammanträdet 
191031 beslut om följande:  
 Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för Plusbostäder - ett tryggt boende 
daterad 2019-08-27. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 
åtgärder som föreslås i Plan för Plusbostäder - ett tryggt boende daterad 2019-08-27. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen möjlighet att göra tolkningar 
och tillämpningsanvisningar för Plan för Plusbostäder — ett tryggt boende daterad 
2019-08-27. 
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Förslaget i denna plan är även att kommunfullmäktige antar ett mål om att 250 
plusbostäder om året ska tillskapas initialt under de närmaste fem åren för att därefter 
göra en bedömning om behov och efterfrågan. Denna siffra grundar sig i det 
prognostiserade behovet av tillgängliga bostäder för Halmstads åldrande befolkning. 
I dagsläget är över 20 procent av kommunens befolkning 65 år eller äldre. Med den 
produktionstakt av plusbostäder som planen föreslår kommer cirka 10 procent av 
kommuninvånarna över 70 år att kunna erbjudas en plusbostad.   
I kommande plan kommer det att synas hur många av dessa bostäder som kommer att bli 
plusbostäder och det handlar inte bara om nybyggnationer. Men detaljplaner kommer att 
krävas. En ny översiktsplan ska tas fram som sedan kommer att skickas på remiss till 
förvaltningar och bolag. 
 
§ 78 
Anmälda frågor 
Lena Nordström, SPF har anmält följande frågor till sammanträdet; 

- Kommer seniorkortet att vara kvar 2020 
- Kommer Satsa Friskt för 79 åringar att finnas även 2020 

 
Seniorkort 2020 
Ordförande Jenny Axelsson informerar om att ärendet gällande seniorkort behandlades på 
KSU: s möte 191203. Nuvarande avtal mellan kommunen och Hallandstrafiken upphör 2019-
12-31. Under sommaren beslutade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadskontoret skulle 
påbörja en ny förhandling med Hallandstrafiken om avtal gällande seniorkort. 
 
Förhandlingar har genomförts under hösten och Hallandstrafiken har inkommit med 
två förslag på nytt upplägg för seniorkortet: 
Åldersgräns 75 år och utökad giltighetstid (kvällstid vardag). Kommunen betalar per 
aktivt kort med ett kostnadstak på 7 825 000 kr per år. 
Åldersgräns 70 år och utökad giltighetstid (kvällstid vardag). Användaren betalar en 
egenavgift per uthämtat kort och år (mellan 100-500 kr). Kommunens kostnad per år är 
beroende av vilken nivå på egenavgiften som väljs. 
 
Nästa steg är att ett nytt avtal tas fram utifrån Hallandstrafikens förslag. 
Undertecknande av avtal tas upp för beslut i KSU 14/1 och KS 28/1. 
 
Nuvarande avtal kommer att förlängas ett par månader under 2020 innan ett nytt avtal blir 
klart. En översyn görs på Hallandstrafiken gällande biljettpriser och zonindelning.  
Upplägget avseende egenavgift är ej aktuellt då det inte ryms inom budget.  
Kommunen har en fortsatt dialog med Hallandstrafiken. På sikt kommer Hallandstrafiken 
bjudas in till KPR:s möte.  
 
Satsa Friskt för 79 åringar 2020 
Jennie Vidal, förvaltningschef informerar om att Satsa Friskt för 79 åringar kommer fortsatt 
att gälla även 2020. Det är en ny leverantör, Friskis & Svettis. Det blir samma koncept med 
personlig träning 10 gånger, kostrådgivning mm. Erbjudandet gäller för 79 åringar och cirka 
300-500 personer har deltagit i tidigare satsningar.   
 
§ 79 
Övriga frågor 
Lena Nordström, SPF meddelar att hon kommer att begära entledigande som ledamot i 
KPR. Lena tackar för tiden som ledamot i KPR och allt det har givit.  
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§ 80 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat 
och önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.   
 
Gun Yström, vice ordförande önskar ordförande och ledamöter i KPR samt personal i 
förvaltningen en God Jul och Ett Gott Nytt år.  
Nästa sammanträde är den 6 februari 2020 kl. 09.30 – 12.00 på Södra vägen 5, 
konferensrum Respekt.   


