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Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal 

2020-10-15, kl. 09.30 - 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 
 

Ersättare: Jonny Persson PRO, Per Meijer PRO, Leif Gustavsson PRO, 
Kerstin Uhrberg Johansson SPF, Kerstin Johansson SPF, Ing-
Britt Hansson SKPF 

 
Övriga: Hans Ekberg, Thomas Ingelstrand, Niklas Petersson Fröling, 

Sirpa Göransson, Eva Persson, Susanne Rückert, Marinette Urell, 
Anna-Karin Kristiansson, Ana Maria Chrysoulakis, Jeanette 
Hembring-Stjernström 

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 33 - 46 
  Jeanette Hembring-Stjernström 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 33 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 34 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes.  
 
§ 35 
Val av justerare 
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Jenny Axelsson.  
 
§ 36 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 37 
Delårsbokslut 2 
Thomas Ingelstrand, verksamhetscontroller informerar om prognos måluppfyllelse 2020.  
Hemvårdsnämnden har i sin verksamhetsplan sju (7) verksamhetsmål kopplade till 
kommunfullmäktigemål. Efter andra tertialet görs bedömningen: 
 
• Att tre (3) verksamhetsmål kommer att uppnås 
 
 
Verksamheten ska bidra till att klimatpåverkan i Halmstad ska minska 
 
Hemvårdsnämnden ska genom ett förebyggande arbete främja möjligheten till aktivt liv och 
en jämlik hälsa 
 
Hemvårdsnämnden ska ha en god förmåga att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter 
 
 
• Att fyra (4) verksamhetsmål i nuläget är svårbedömt huruvida de kommer att 

nås eller inte: 
 
Hemvårdsnämnden ska erbjuda en personcentrerad trygg och effektiv vård, omsorg och 
rehabilitering 
 
Hemvårdsnämnden ska möjliggöra en god livsplats och bra boendemiljö för äldre 
 
Hemvårdsnämnden ska ha en budget i balans och hållbar ekonomi 
 
Verksamheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande ledar- 
och medledarskap (K) 
 
I verksamhetsredovisningen efter andra tertialet kan utläsas att i stort sett samtliga aktiviteter 
som fastställts i Verksamhetsplan 2020-2022 är pågående eller avslutade, i syfte att uppfylla 
målen. Vissa aktiviteter har dock inte kunnat genomföras som planerat på grund av läget 
med pandemi.  En del av mätningarna av målindikatorer görs löpande, medan andra är årliga 
avstämningar. Med detta följer viss osäkerhet i prognoserna. 
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Internkontroller och uppföljningar: 
Internkontroller genomförs löpande under året och sammanställt resultat kommer att 
redovisas i samband med verksamhetsberättelse och bokslut 2020. 
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om att prognosen baserad på utfallet 
efter åtta månader indikerar att äldreomsorgens drift 2020 kommer att göra ett underskott på 
15 000 kkr. Av underskottet beror 49 000 kkr på covid-19, då verksamheten behöver anställa 
extra personal, öppna upp och även externt köpa ytterligare korttidsplatser samt köpa in 
skyddsutrustning. Exklusive kostnader för covid-19 förväntas ett överskott inom nämndens 
område, och alla de tre huvudverksamheterna, hemtjänst, äldreboende samt hemsjukvård 
och förebyggande verksamhet prognostiserar ett överskott. 
 
När det gäller investeringar förväntas även där ett överskott på 1 000 kkr. 
Årets resultatbalansering på 10 000 kkr är medräknad i prognosen. 
 
Sirpa Göransson, HR utvecklare informerar om personredovisning, delår 2. 
I personalredovisningen för delårsbokslut har antalet tillsvidareanställda ökat jämfört med 
samma tidpunkt i fjol. För att förbereda inför ett allvarligt krisläge på grund av pandemi med 
stor sjukfrånvaro har förvaltningen visstidsanställt ett 80-tal extra medarbetare under våren 
och sommaren 2020 och många nya har timanställts. Gällande hälsotal så har totala antalet 
sjukdagar per person ökat med 1,5 dag per medarbetare och år där ökningen främst beror 
på korttidsfrånvaron. Däremot har långtidsfrånvaro från dag 91 minskat jämfört med 
föregående år. Målvärdet under 2020 är att sjuktalen ska minska, främst korttidsjukfrånvaron. 
I samband med utbrottet av pandemin gäller högre krav på att stanna hemma vid 
sjukdomssymtom och därmed har antal korttidssjukskrivningar ökat.  Frisktalet (andel 
medarbetare utan sjukdag) är därmed också något lägre jämfört med föregående års 
mätning. 
 
§ 38 
E-handel 
Eva Persson, Utvecklingsledare och Susanne Rückert, enhetschef i hemtjänsten informerar 
om e-handel av dagligvaror i hemtjänsten. Hemvårdsnämnden beslutade i juni 2020 att en ny 
upphandling av leverantör av dagligvaror skulle genomföras. ICA MAXI Flygstaden vann 
anbudet och avtalsskrivning genomfördes 28 september 2020.  
 
Syfte/mål med e-handel av dagligvaror 

• Ökad delaktighet vid insatsen inköp. Kunden kan i webbutiken både se varorna och 
aktuella priser 

• Ökad social samvaro i samband med insats inköp då personalresurser används i 
kundens hem istället för butik 

• Hemtjänstpersonalens kompetens tas tillvara bättre och deras uppdrag blir mer 
renodlat. Att resa, plocka varor och stå i kassaköer tar tid som nu istället kan 
användas till vård och omsorg 

• Minimerar fysiska kontakter i samband med inköpen och minskar på så sätt risken för 
smittspridning 

 
Så här kommer det att gå till  

• Personalen har med en surfplatta  och ger stöd vid beställning av varor utifrån 
personens behov 

• Butiken plockar och packar varor 
• Butiken levererar varor till personer som själv kan ta emot leveransen 
• Personalen möter upp och ger stöd till personer som inte själva kan ta emot 

leveransen   
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Kostnader 
Hemvårdsförvaltningen står för kostnader för leverans och packning av varor. 
Kunden betalar hemtjänstavgift för faktisk tid för beställning och stöd/hjälp vid leverans av 
varor samt betalar för dagligvaror.  
 
Införande 
E-handel av dagligvaror kommer successivt införas för alla kunder med biståndsbeviljad 
insats avseende inköp och som har kommunal utförare av hemtjänst. 
 
Tidsplan för införandet: 
Införande under november – december på Akvarellen, Gamletull, Västersol och Centrum. 
Breddinförande i övriga hemtjänstområden genomförs under januari – april 2021. 
 
§ 39 
Information kring artikel om hemtjänsten 
Marinette Urell, verksamhetschef för hemtjänsten informerar om artikel i HP som avser 
arbetsmiljön i hemtjänsten. Kommunal och arbetsgivaren har inte samma generella bild av 
hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och deras upplevelse av stress. Kommunal och 
arbetsgivaren kommer tillsammans att genomföra skyddsronder i verksamheten, detta för att 
söka information kring de olika nulägesbilderna och eventuella lösningar för att förbättra 
arbetsmiljön. Utöver det så kommer Marinette som tidigare planerat  
att besöka verksamheterna för att lyssna in synpunkter och förbättringsförslag från 
medarbetarna. I verksamheten kan vi vara stolta över fina resultat då vi i årets kund enkät 
behåller ett fint resultat om 91% nöjda kunder. Därtill har vi i medarbetarundersökningen 
överlag ett positivt resultat som visar på att personalen trivs och är nöjda med sitt arbete. 
 
Marinette förklarar hur hemtjänstpersonalens arbetstid är fördelad enligt nedanstående 
aktiviteter under ett arbetspass: 
 
Turtid/arbetstid 
 

All schemalagd arbetstid i gruppen 

Planerad tid 
 

Rapport & dokumentationstid, rast, restid, 
mötestid, utbildning, med mera 

Planerad besökstid 
 

Planerad besökstid hos kund 

Utförd tid 
 

Faktiskt utförd tid hos kund 

Övrig tid 
 

Övrig tillgänglig arbetstid i gruppen 

 
I presentationen framgår att det finns skillnader utifrån den planerade och utförda tiden både 
gällande totalen och den tid som är planerad och utförd hos kund.  
Arbetsgivaren har fått i uppdrag att efter genomlysning redovisa resultatet utifrån 
resurstilldelning och förslag till arbetsmiljöförbättringar på hemvårdsnämndens möte i 
november. 
 
Myndighetschefen fick på nämndens sammanträde 30/9 i uppdrag att granska 
resursanvändning som tilldelats avseende biståndsinsatser och delegerad hälso- och 
sjukvård till hemtjänstutförare, med återrapportering till hemvårdsnämnden 25 november 
2020.  
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T.f. förvaltningschef fick på nämndens sammanträde 30/9 i uppdrag att redovisa åtgärder för 
att förbättra arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen, med återrapportering till 
hemvårdsnämnden 25 november 2020. 
 
§ 40 
Tema förebygga ensamhet – information från förebyggande verksamhet 
Anna-Karin Kristiansson, verksamhetschef för hemsjukvård och förebyggande verksamhet 
informerar om möjligheten för personer som är 70 år eller äldre att de kan boka en 
aktivitetsledare för en stund tillsammans. Besöket är ca 1 timma hemma hos den äldre eller 
på annan plats enligt den äldres önskemål och aktiviteten kan bestå av att gå en promenad, 
läsa tidningen eller ta en kopp kaffe tillsammans, få hjälp med att hämta mat och kanske äta 
tillsammans, spela ett spel eller prata en stund. Besöket bokas via Alla Hjärtans Hus på 
telefonnummer 035-13 79 44, och vänder sig till personer som är 70 eller äldre och som inte 
har social samvaro via hemtjänst. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande hygien följs. 
 
§ 41 
Utvärdering sommaren 2020 
Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef för äldreboenden informerar om att 
verksamheterna var förberedda på det värsta på grund av pandemin men sommaren har 
varit relativt lugn. Extra personalresurser sattes in för att klara ökad sjukfrånvaro om 
pandemin blev värre. All personal har kunnat ta ut sin semester.  
 
Marinette Urell, verksamhetschef för hemtjänsten informerar om att sommaren har varit bra 
och verksamheterna har haft fantastiska vikarier. Extra personalresurser sattes tidigt in för att 
resursförsörja för att klara en ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin.  
Statsbidrag har använts för att främja den ofrivilliga ensamheten hos hemtjänstens kunder. 
 
Anna-Karin Kristiansson, verksamhetschef för hemsjukvård och förebyggande verksamheten 
informerar om att det har varit minimerad bemanning när det gäller legitimerad personal. 
Varje sommar är det framförallt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Det har varit mycket 
provtagning och screening på våra kunder på grund av Covid -19. Nattbemanningen har varit 
god och det har fungerat utmärkt.  
 
§ 42 
Tema förebygga ensamhet – Information från verksamheterna äldreboende och 
hemtjänst  
Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef för äldreboenden informerar om att 
kundnöjdheten i äldreenkäten visar att våra kunder är nöjda med aktiviteterna som 
genomförs på våra äldreboenden. Vi ser nu över om aktiviteter kan genomföras på kvällstid 
för att motverka ensamheten.  Besöksförbudet är upphävt men vissa restriktioner gäller 
fortfarande.  
 
Restaurangverksamhet på äldrelägenhetshusen 
Marinette Urell, verksamhetschef för hemtjänsten informerar om att restaurangerna på 
äldrelägenhetshusen har öppnat upp igen för sittande gäster. Detta utefter noggranna 
restriktioner som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som exempelvis innebär 
att hålla avstånd, glesare möblering och tillgång till handsprit.  
Restaurangerna är bemannade med så kallade ”restaurangvärdar” som bland annat är 
behjälpliga med att bära brickor och se till så att det inte uppstår köer. 
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Aktiviteter på äldrelägenhetshusen 
Marinette Urell, verksamhetschef för hemtjänsten informerar om att äldrelägenhetshusen har 
öppnat för diverse aktiviteter som kan genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, då husen är utformade olika kan det innebära att det skiljer sig mellan 
vilka aktiviteter som kommit i gång på de olika husen. 
 
Radiokakan 
Anna-Karin Kristiansson, verksamhetschef för hemsjukvård och förebyggande verksamheten 
informerar om samarbete med kommunikationsenheten och Dramalogen avseende 
radioprogrammet ”Radiokakan” som är riktat till äldre som inte kan komma ut. Radiokakans 
första program startar 15/10 och sänds på frekvens 88,6 MHz måndagar och torsdagar  
kl. 17.00 – 18.00 och håller på året ut.  
 
§ 43 
Nya korttidsenheten 
Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef för äldreboenden informerar om uppdraget 2019 
som innebar att skapa en ny korttid/rehabcenter.  
 
 
Projektmål och syfte 
Målet är att skapa Halmstads ny moderna korttidsboende/Rehab center som kan möta 
framtidens behov och krav.  

• Här ska vi bedriva en trygg vård och omsorg med hjärta och integritet.  
• Verksamheten skall ha en uttalad rehabiliteringsprofil som utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt. 
• Verksamheten ska bedrivas med ett tvärprofessionellt synsätt där alla vårdens 

kompetenser används på ett klokt sätt. 
• Tillsammans, är kunskap, inte bara den egna professionens uppdrag och 

begräsningar utan också de professioner som man förväntas samarbeta med. 
• Tillsammans med kunden skapar vi en sammanhållen och komplett 

rehabiliteringskedja där målet är att kunden ska bli så självständig som möjligt utifrån 
sina egna förutsättningar. 

• Hemvårdsnämnden har beslutat att även skapa en enhet för patienter i sen palliativ 
fas, dvs vård i livets slutskede. 

• Vården och omsorgen ska bedrivas under hemliknande former där samtliga 
behandlande åtgärder ska utföras på plats. 

• En nära samverkan med läkarmedverkan är en förutsättning för att kvalitetssäkra 
verksamheten. 

 
På korttiden kommer det att finnas olika enheter: 
Palliativ vård i livets slutskede 
Palliativ vård (10 platser) är hälso-och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 
livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 
beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 
närstående. 
 
Växelvård 
Växelvård (15 platser) är en planerad avlösning för den som vårdar en närstående hemma. 
Växelvård innebär att den som har ett omvårdnadsbehov bor en eller två veckor på 
växelvårdsenheten och resten av vården i sitt hem. 
 
 
 
 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2020-10-15 

 7 

Rehabilitering 
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån behov 
och förutsättningar, återvinner eller behåller bästa möjliga funktionsförmåga och skapar goda 
villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet 
 
God och nära vård” 3.2.3 Salutogent förhållningssätt 
”För att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen 
måste vi skifta mer av vårt fokus till hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla 
sjukdom”. Utredningen vill här specifikt framhålla habiliterande och rehabiliterande åtgärders 
betydelse för att stärka hälsan. Bägge dessa områden handlar just om att utveckla 
respektive återvinna ”bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande 
hos den enskilde”.  
 
Hemvårdsförvaltningen genom projektet ”satsa frisk” har konstaterat att funktionsförmåga 
samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos deltagarna ökade markant. Ett salutogent 
förhållningsätt ger också grunden för en hälsosam hantering av de ekonomiska 
förutsättningarna i kommunen. Målet är att erbjuda alla äldre i kommunen goda 
förutsättningar att minimera risker för fysiskt och psykiskt ohälsa. 
 
§ 44 
Information 
Hemvårdsnämndens beslut  
Hans Ekberg t.f. förvaltningschef informerar om tagna beslut i hemvårdsnämnden 30 
september 2020. 
 
Remiss: Förslag till upphävande av föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning 
av patienter i sluten vård 
Hemvårdsnämndens yttrande 
Hemvårdsnämnden anser att bestämmelserna i föreskriften SOSFS 2005:27 är inaktuella då 
de vilar på en lagstiftning (1990:1404) som ersatts av en ny lag (2017:612) från den 1 januari 
2018. 
 
Hemvårdsnämndens uppfattning är att Socialstyrelsen bör ta fram nya föreskrifter som 
kompletterar samverkanslagens bestämmelser. Begrepp som skulle behöva förtydligas är: 
Fast vårdkontakt, bedömning av utskrivningsklar samt definition av Samordnad individuell 
plan (SIP) i samband med utskrivningsprocessen. 
 
Statsbidrag - medel till kommunerna för att fördela utvecklingsmedel och ge 
kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att använda de medel som socialnämnden rekvirerat för 
Halmstads kommun räkning och föreslagit att överlämna till hemvårdsnämnden, cirka 300 
000 kr under år 2020. 
Hemvårdsnämnden beslutar att ge hemvårdsförvaltningen i uppdrag att fördela del av dessa 
medel efter behov, till privat och kommunal verksamhet, varav cirka 200 000 kr till 
Myndighetsenheten och cirka 100 000 till Hemsjukvård- och förebyggande (HoF), för 
utbildningsinsatser och kompetensstöd inom våld i nära relationer.  
 
Ärendet 
Socialstyrelsen har fått uppdrag att fördela rekvirerade medel inom kommunen avsedda att 
utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, 
sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn 
i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samtliga kommuner kunde rekvirera 
medel enligt den fördelningsnyckel som regeringen har tagit fram.  
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För Halmstads kommun innebär det 545 421 kronor som skall fördelas mellan tre 
förvaltningar, Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och 
Hemvårdsförvaltningen. Medlen ska användas under 2020. 
 
Samverkan med Högskolan i Halmstad beträffande projekt ”Satsa friskt-digitalt” för 
personer som fyllt 65 år eller äldre 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner samverkan som projektpart med Högskolan i Halmstad inom 
Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation, Steg 2 Samverkansprojekt  
2. Hemvårdsnämnden uppdrar åt ordförande att å hemvårdsnämndens vägnar godkänna 
och underteckna samverkansavtal/överenskommelse med Högskolan i Halmstad. 
 
Ärendet 
Hemvårdsnämnden beslutade 2019 att förlänga projektet hälsofrämjande åtgärd: ”Satsa 
friskt” med totalt 300 platser, men eftersom satsningen inte kunde fullföljas under 2020 pga. 
Covid-19 finns nu en möjlighet att initiativet Hjärterum blir en del av ”Satsa Friskt Digitalt” 
med fokus på att a) fortsatt främja motion som förstärker kondition och ork, b) ge 
aktuell/uppdaterad information för äldre om kost, hälsa och nutrition samt c) skapa sociala 
inslag för att motverka ofrivillig ensamhet.  
 
Hjärterum är ett forum för digitala aktiviteter med olika teman där äldre och andra i riskgrupp 
kan delta via webben. Genom samarbete med Högskolan i Halmstad kan de tre delarna 
kompletteras med ytterligare en aspekt, nämligen motivation och kopplingar till de 
omställningar som behöver göras från sjukvård till hälsovård i riktning med den statliga 
utredningen God och nära vård (SOU 2018:39) som regeringens utredare lagt fram, 
hemvårdsnämnden har varit remissinstans till denna utredning. Det är särskilt angeläget att 
finna lösningar för hälsofrämjande aktiviteter för äldre medborgare som kan ske på ett säkert 
sätt och är anpassade till de nya förutsättningarna som skapats av Covid-19.   
Högskolan i Halmstad fick 2019 medel för Utmaningsdriven Innovation där 
Hemvårdsförvaltningen genom initiativet ”Satsa Friskt” ingick som en projektpart. Högskolan 
kommer nu söka ytterligare finansiering från Vinnova för att fortsätta forskningssamarbetet i 
GoFaR Steg 2. Precis som tidigare baseras medverkan på medfinansiering på inkind, dvs 
arbetstid som erläggs i projektet matchas av Vinnova i pengar och bidrar på så vis till 
finansiering för genomförandet. Utöver detta kan ytterligare medel skjutas till (tex för inköp av 
surfplattor för genomförande av digitala stödprogram) beroende på omfattningen av de andra 
projektparternas inkind, vilket vore fördelaktigt ur samhällsperspektiv och nämndens 
budgetperspektiv. 
 
Statsbidrag: Medel till kommunerna för kompetensutvecklingsinsatser inom den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommun räkning rekvirera statsbidrag om 199 
476 kronor för kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Hemvårdsnämnden beslutar att det för Halmstads kommun räkning rekvirerade statsbidraget 
ska fördelas inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.  
 
Ärendet 
Regeringen har beslutat att utbetala 30 miljoner kronor för att stötta kommunerna i arbetet 
med att stärka arbetsmiljön och kompetensutvecklingen in om den kommunala hälso- och 
sjukvården. Utbetalningen hanteras av kammarkollegiet och innebär 199 476 kronor för 
Halmstads kommun. Rekvirering sker senast 31 oktober 2020 och utbetalas i november 
månad 2020. Förslaget är att använda medlen för utbildning inom av 
läkemedelsgenomgångar, nutrition och trycksår samt HLR.   
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Lägesrapport Covid -19 
Hans Ekberg t.f. förvaltningschef ger en lägesrapport avseende Covid -19.  
Ökningar i flera regioner i Europa: Norra Danmark, Mellersta England, Norra Frankrike, 
Belgien, Tjeckien, Polen. Sverige fortfarande relativt få fall rapporterade per 14-dagar i 
förhållande till invånare. Pandemin är fortfarande inte över, det gäller att hålla i och hålla ut.  
 
Folkhälsomyndigheten om Sverige: 
Vecka 41 rapporterades drygt 4 200 bekräftade fall (Sverige) av covid-19, vilket är en ökning 
med 18 procent jämfört med vecka 40. Detta visar på en fortsatt ökad smittspridning men i 
en lägre takt, då ökningen vecka till vecka var 25 procent vecka 39 till 40 och 40 procent 
mellan vecka 38 och 39. 
• Ökning v40-->41: +18 % 
• Ökning v39-->40: +25 % 
• Ökning v38-->39: +40 % 
 
Personer 20-29 år har fortsatt högst incidens (antal nya fall) av covid-19, följt av 
åldersgrupperna mellan 30 och 59 år. Incidensen ökade under vecka 41 i samtliga 
åldersgrupper jämfört med medelvärdet under föregående tre veckor (vecka 38-40). 
 
 
Halland - Antal fall i Halland vecka 40 & 41 per 100 000 invånare var 93 att jämföra med riket 
på 77. Endast 5 regioner har högre tal än Halland. 
 
Ökande trend i Halland. Från statistiken från Smittskyddet som redovisas per dag ser denna 
ökning inte ut att fortsätta under v41, utan har planat ut. Skåne ökar något. VGR och 
Danmark planar ut från en relativt hög nivå. 
 
• Antal sjukhusvårdade 16 oktober i Halland var 5 st varav intensivvårdade 1 st. 
• Andel positiva prover av alla provtagningar vecka 41 var 3 % vilket är lika stor 

andel som vecka 40, andelen har alltså inte ökat. 
• Fortfarande en hög andel <60 år bland de nya fallen. 
 
Antikroppar - hela 11,2 procent av de serologiskt (antikropstest) testade i Halland visade sig 
ha antikroppar (Observera dock att antalet antikroppsprover som redovisas för v.41 inte 
stämmer då en del av dessa egentligen genomfördes under v.40. Att andelen positiva ökar 
nu kan bero på att antikroppsprovtagningen släpptes fri 1 okt och att de som tror sig ha varit 
smittade testat sig i högre utsträckning än de andra. 
 
• Skyddsutrustning - God tillgång i Halland. 
• Läkemedel - God tillgång i Halland. 
• Smittade kunder/brukare/patienter - Endast enstaka fall bland de Halländska 

kommunerna. 
  
Stockholm, Södermanland och Västmanland har flest antal avlidna.  
 
Påverkan på personalsituationen – I Halmstad är det måttlig påverkan då många 
medarbetare är hemma vid symptom i enlighet med rekommendationerna.  
 
Medskick vecka 41 

• Gruppen reagerar på den ökade smittspridningen och lägger focus på att fortsätta 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Besöksförbudets avskaffande har fungerat enligt plan. 
• Gott om tider för antikroppstester.  
• Inga större avvikelser mellan kommunerna när det gäller regler för besök på särskilda 

boenden. 
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Kö till Äldrelägenheter 
Ljungblomman 13 
Nyhem 289 
Karl XI 460 
109.an 37 
Akvarellen 198 
Begonian 14 
Mossen 30 
Pålsbo 200 
Snöstorp 112 
Västersol 196 
Åled 19 
 
Totalt: 1568 köplatser 
 
§ 45 
Anmälda frågor 
Bidrag till föreningar 
På föregående möte togs frågan upp om det kommer att vara oförändrat föreningsbidrag 
2021 då många föreningar inte har kunnat genomföra aktiviteter fullt ut under året med 
anledning av pandemin.  
 
Rose-Marie Henriksson, vice ordförande i hemvårdsnämnden informerar om att 
föreningsbidraget kommer att vara oförändrat 2021.  
 
§ 46 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.  
Nästa sammanträde är den 3 december 2020 kl. 09.30 – 12.00, Kommunfullmäktiges 
sessionssal.  


