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Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal 

2021-02-04, 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 
 
  Förtroendevalda 

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

Ersättare: Jonny Persson PRO, Per Meijer PRO, Leif Gustavsson PRO, 
Kerstin Uhrberg Johansson SPF, Kerstin Johansson SPF, 
Dagmar Luhanka SKPF 

 
Övriga: Sergio Garay, Jeanette Hembring-Stjernström, Birgitta Magyar, 

Andrea Kuti, Jonas Rådström, Adrian Zhubi, Eva-Karin Stenberg, 
Helena Brandgård, Niklas Petersson Fröling, Sirpa Göransson 

  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 1 - 14 
  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.  
 
§ 2 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes.  
 
§ 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 
Slutrapport Digga Halland  
Birgitta Magyar, utvecklingsledare, Andrea Kuti, utvecklingsledare, Jonas Rådström, 
utvecklingsledare och Adrian Zhubi, ekonom informerar om slutrapport Digga Halland som 
har varit ett 2 årigt samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna, Region Halland 
och Högskolan i Halmstad. Projektet syftar till att ge vård- och omsorgspersonal i Halland 
ökad förståelse, färdigheter och förutsättningar för att möta krav på digital transformation. 
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Halmstad kommun har deltagit med 
två delprojekt, med fokus på lokala behov och satsningar i hemvårds- och 
socialförvaltningen. 
 
Totalt har 7000 unika deltagare varit med i projektet och på ett eller annat sätt skapat relation 
till digitalisering av vård och omsorg. På hemvårdsförvaltningen har 1522 tillsvidareanställda 
medarbetare, samt 21 personer inom ramen för PO2 deltagandet slutfört Digga Hallands 
webbutbildning. Efter genomförd webbutbildning hade 77% av medarbetarna svarat att de 
tycker att utbildningen bidragit till ökad kunskap om digitalisering. 
 
Hemvårdsförvaltningens delprojekt har syftat till att stärka planerare och samordnares 
kompetens i befintliga digitala arbetsverktyg för att kvalitetssäkra en baskompetens då de i 
dagsläget inte har gemensam introduktionsutbildning utan lär av varandra. 
Inom delprojektet genomfördes flera riktade utbildningsinsatser. Inledningsvis låg huvudfokus 
på implementering av ett nytt digitalt planeringssystem IntraPhone. Under 
implementeringsfasen genomfördes ett stort antal utbildningstillfällen för olika målgrupper 
vilka åtföljdes av individuella uppföljningstillfällen. Syftet var inte bara att lära sig ett nytt 
digitalt arbetsverktyg utan också att förbättra och kvalitetssäkra arbetet med 
kontinuitetsuppföljning för hemtjänstens kunder. Utöver implementering av IntraPhone har 
flera utbildningsinsatser för planerare och samordnare genomförts utifrån en inledande 
behovskartläggning. Dessa utbildningsinsatser har även producerats som NanoLearning och 
kommer att användas framöver i verksamheten. Genom projektet Digga Halland har 
hemvårdsförvaltningen fått möjlighet att utbilda stab, enhetschefer och tjänstemän i 
förändringsledning. Dessa utbildningstillfällen har varit uppskattade. Digga Hallands 
webbutbildning har bidragit till en gemensam förståelse och baskunskap kring 
digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Hemvårdsförvaltningens delprojekt har lett till 
ett gemensamt utbildningskoncept i befintliga digitala arbetsverktyg för planerare och 
samordnare i hemtjänsten. Dessa utbildningar kommer fortsättningsvis att kunna ges som 
NanoLearning insatser. 
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§ 6 
Läkarmedverkan på äldreboende 
Eva-Karin Stenberg, MAS informerar om att det är Regionen och vårdcentralerna som har 
beslutat om stöd- och rådtid som en kund ska ha på ett boende vilket är 30 min/10 patienter 
/vecka. Det blir ca 3 timmar/vecka på ett normalstort boende. Det som ingår är rond på 
boendet eller att sjuksköterskan besöker läkaren på vårdcentralen för genomgång av diverse 
patienter. Om läkaren bedömer att ett besök behövs så genomför läkaren det på boendet. 
Det finns alltid en ansvarig vårdcentral för respektive boende. Vi försöker få nyinflyttade 
kunder på boenden att lista sig hos den vårdcentral som ansvarar för boendet, men det är 
inget tvång. Kund kan välja att fortsatt vara listad på sin tidigare vårdcentral.  
 
Hembesök och läkemedelsgenomgångar ingår inte i stöd- och rådtid.  
Regionen gör uppföljningar av utredningar, avvikelser, Lex Maria mm.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS är ansvarig både för kommunala och privata 
verksamheter. MAS gör under året uppföljningar då stöd- och rådtid gås igenom med 
ansvarig sjuksköterska. MAS tittar också på om det har varit några händelser under veckan 
när uppföljningen görs, om sjuksköterskan får kontakt med läkaren vid akuta fall (inom 10 
minuter) och om akuta hembesök utförs samt om brytpunktssamtal genomförts. Finns det 
avvikelser så bokas möte med berörd vårdcentral. Samtliga MASAR i länet anser att 
läkartiden de senaste 5 åren är för dåligt tilltagen.  
 
§ 7 
Psykiatrin 
Eva-Karin Stenberg, MAS informerar om omorganisation gällande äldrepsykiatrin.  
Regionen vill ha en samlad mottagning för äldrepsykiatrin i Varberg. De vill effektivisera 
processen så att det blir kortare väntetider och en kvalitetshöjning på denna mottagning.  
De äldre patienterna kan välja att vara kvar i övriga befintliga team som allmänpsykiatri, 
beroendevård eller psykosteam. Har man en befintlig kontakt så är det oftast det bästa att ha 
kvar den kontakten. Avdelning 26 är kvar som slutenvård för äldre med psykiatrisk sjukdom i 
Halmstad.  
 
§ 8 
Förvaltningschef Sergio Garay presenterar sig 
Sergio Garay började som förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen den 1 januari 2021. 
Det är mycket som pågår och framförallt är vi mitt i en pandemi. Förvaltningen klarade sig 
bra under våren och hösten 2020 men sen började smittspridningen öka i länet och 
framförallt i Halmstad. Halmstad är nu på toppen av pandemin med smitta inom äldreboende 
och i hemtjänsten.  
 
Sergio kommer närmast från Göteborgs stad där han sedan 2016 arbetat som 
stadsdelsdirektör för Västra Hisingen, en stadsdel som omfattar Torslanda och 
Biskopsgården och som har cirka 60 000 invånare. Sergio har en lång erfarenhet av 
chefsuppdrag inom offentlig sektor, såsom förvaltningschef, kommunchef och 
stadsdelsdirektör samt som chef inom sjukvården Region Skåne. Efter många år inom 
offentlig sektor ser Sergio fram emot att åter arbeta med äldrefrågor. Sergios ambition är att 
tillsammans med medarbetare och chefer fortsätta arbetet med att utveckla framtidens 
välfärd 
  
Sergio informerar om att förvaltningen ser nu över arbetstidsscheman/hälsosamma scheman 
som ska införas under året då tidsplanen är senarelagd. Vi ska beakta medarbetarnas 
synpunkter och se över så att schemaläggningen blir så bra som möjligt. 
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Närmast på agendan avseende ärenden att hantera är hemsjukvårdsavtalet som 
hemvårdsnämnden ska fatta beslut om på sammanträdet den 24 februari 2021.  
 
§ 9 
Hemvårdsnämndens beslut 201221  
 
Tillfälligt avsteg köplatser äldrelägenheter 
 
Beslut  
Hemvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag att de personer som tackar nej till 
erbjuden äldrelägenhet ska kvarstå i kön och kan tacka nej obegränsat antal gånger. 
Hemvårdsnämnden beslutar att riktlinjen för prioritetsordning/hantering äldrelägenheter 
förlängs att gälla 2021-01-01 tom 2021-06-30.  
Hemvårdsnämnden beslutar att nuvarande regler som gäller från och med den 1 juni 2020 
förlängs till och med den 30 juni 2021.  
 
Ärendet 
Enligt dagens riktlinje gällande möjlighet att tacka nej till den typ av äldrelägenhet sökande 
ställt dig i kö till, stryks den sökande ur kön och får göra en ny ansökan och hamnar sist i kön 
om sökanden tackar nej två gånger. Virussjukdomen covid-19 har utvecklats till en pandemi. 
Den som är 70 år eller äldre tillhör en riskgrupp. Enligt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer skall denna riskgrupp, för att undvika att bli smittade, undvika platser där 
människor samlas samt begränsa sina fysiska kontakter och stannar hemma så mycket som 
möjligt under en tid framöver. 
Till följd av folkhälsomyndighetens råd till de personer som är 70 år eller äldre föreslås därför 
en ändring i riktlinjen som innebär att om sökanden tackar nej har hen kvar sin plats i 
väntelistan och kan tackar nej obegränsat antal gånger. Nuvarande regler som gäller från 
och med den 1 juni 2020 förlängs till och med den 30 juni 2021. 
 
Utvärdering Seniorlunch 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att  

- förlänga konceptet Seniorlunchen och samverkan med restaurangägare till och med 
2022-12-31 med de inspel som inkommit från utvärderingen.  

- genomföra en informationskampanj till invånare då behovet av information lyfts upp 
som ett förbättringsområde av de personer som besvarat enkäten under 2021. 

- ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag gällande borttag av matkort.  
- att fördela cirka 200 000 kr under 2021 från statliga medel för ofrivillig ensamhet, 

under förutsättning att erforderliga beslut fattas av riksdagen och hemvårdsnämnden, 
till myndighetsenheten och ekonomi- och administrationsenheten, för att täcka 
personalkostnader, kostnader för informationskampanj till äldre samt kostnader för att 
utveckla konceptet. 

 
Ärendet 
I samband med invånardialogen 2019 ”Fika med oss” framfördes önskemål om ett koncept 
som Seniorlunchen för att därigenom bidra till att minska ofrivillig ensamhet och social 
isolering bland äldre i kommunen. Hemvårdsnämnden har därför påbörjat ett samarbete med 
restaurangägare i kommunen som erbjuder lunch till rabatterat pris på vissa tider till äldre 
över 65 år, i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering. I samband med det fick 
hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utvärdera konceptet vars giltighetstid gäller till och med 
2020-12-31. Till följd av detta uppdrag har invånare i Halmstad välkomnats att besvara en 
enkät gällande Seniorlunchen. Totalt har 65 svar har inkommit.  
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Undersökningen har ägt rum under en pågående pandemi och smittspridningen ökade i 
kommunen vilket kan ha påverkat undersökningen. Till följd av restriktioner och det osäkra 
läget under pandemin har detta koncept inte kunnat testas fullt ut. 
 
Ändrad fakturaperiod för hyran för kunder som bor i kommunalt äldreboende 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta justeringen i taxan ”Avgifter och 
matkostnader inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning inom 
hemvårdsnämnden i Halmstads kommun”. 
Ändringen ska börja gälla från och med 2021-05-01.  
 
Ärendet 
I samband med att hemvårdsnämnden byter till ett nytt verksamhetssystem införs ett annat 
arbetssätt för in- och utskrivningsprocess vid äldreboenden som gör det möjligt för 
kommunen att fakturera hyran för kunder som bor i kommunalt äldreboenden i efterhand. 
Kunder som flyttar till kommunalt äldreboende får i nuläget en hyresfaktura som avser den 
innevarande månaden som kunden tackat ja till boendet, vilket innebär att kunden kan få 
dubbla bostadskostnader just den månaden. Genom justering av fakturaperioden från 
innevarande månad som det är nu -  till uttag av hyran i efterhand i likhet med övriga avgifter 
och matkostnader - kan det leda till att kunderna förstår fakturaupplägget bättre och kan 
underlätta för kunder som ansöker om reducering av dubbla boendekostnader. Även mindre 
manuella hanteringar kan bli en positiv effekt, beroende på verksamhetssystemets 
funktioner. 
 
Digital invånardialog ”Fika med oss” med en e-tjänst för invånarförslag under 2021 för 
invånare som bor i Halmstads kommun 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att  

- Att hemvårdsnämnden inför och behandlar invånarförslag som under 2021 inkommer 
via Digital Invånardialog ”Fika med oss” till myndighetsenheten som fått mer än 100 
”gilla röster”, förutsatt att tekniken möjliggör det.   

- Att hemvårdsnämnden fördelar 250 000 kr från statliga medel för digitalisering till 
myndighetsenheten för att genomföra digital invånardialog.  

 
Ärendet 
Myndighetsenheten genomför årligen invånardialoger under rubriken ”Fika med oss” som 
berör biståndsinsatser, hantering av kösystem, in/utflyttning till äldreboenden, 
avgifter/matkostnader osv.  
Hösten 2020 inkom förfrågningar från pensionärsorganisationer m.fl. om verksamheten kan 
genomföra någon annan form av sådan dialog, varpå förslag om att pröva ”Fika med oss” i 
digital format där alla kommuninvånare oavsett ålder ges möjlighet att lämna in förslag på 
förbättring via särskild e-tjänst som publiceras på kommunens hemsida. Förslag som får mer 
än 100 ”gilla” röster behandlas av hemvårdsnämnden. Pappersblankett kommer att finnas 
och dessa förslag läggs också ut på webben likartat övriga invånarförslag som sker via 
särskild e-tjänsten. På sådant sätt kan engagemang, inflytande och delaktighet bland äldre 
förstärkas under den pågående pandemin som medför restriktioner gällande fysiska 
kontakter. Syftet är att både öka antalet digitala e-tjänster som gör invånarna delaktiga men 
även att motverka icke självvald ensamhet i linje med socialtjänstlagens mål och uppgifter 
samt Kommunfullmäktiges mål 6, i Planeringsdirektivet 2021-2025: ”I Halmstad ska välfärden 
vara trygg, stabil och av hög kvalitet” som handlar om att ”kommunens tjänster ska bygga på 
kvalitet och kontinuitet, vara trygga och tillgodose den enskildes behov. Insatser ska särskilt 
göras för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. 
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”Digitalisering ska ses som ett stöd i arbetet med att utveckla, förbättra och förenkla 
välfärden. Det är viktigt att detta sker med fokus på den enskildes behov.” 
Alla – kommuninvånare, den som lämnat förslaget, politiker och tjänstemän – kan följa e-
förslagets gång.  Genom att använda denna typ av invånardialog kan invånare, politiker och 
tjänstemän se vilka frågor som engagerar invånarna. 
 
Tillfälligt införande av omvårdnadspenning med anledning av corona-pandemi 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att en tillfällig omvårdnadspenning enlig nedanstående kriterier 
införs under perioden 2020-12-21 i avvaktan på vaccination, dock längst till och med 2021-
06-30, därefter upphör insatsen och utbetalningen, den enskilde hänvisas till att ansöka om 
hemtjänst och övriga insatser i sedvanlig ordning.   
Beslut om omvårdnadspenning delegeras till biståndshandläggare.  
Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Ärendet 
De rådande förhållandena i samhället medför stora påfrestningar på äldres tillvaro. 
Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya restriktioner för att bromsa upp smittspridningen i 
landet. I Halmstads kommun har ett flertal äldre valt att avvakta med att flytta till 
äldreboenden vilket i sin tur kan påverka behovet av ytterligare insatser i hemmet. Det har 
inkommit samtal om oro för att bli smittad varpå omvårdnadspenningen efterfrågas på nytt. 
För att plana ut pandemins negativa effekter och för att försöka begränsa smittrisken föreslås 
att omvårdnadspenningen införs igen som prövas enligt 4 kap 2 § SoL (Socialtjänstlagen) 
med samma villkor och kriterier som våren 2020. Detta i avvaktan på vaccination. 
 
Inriktning och fördelning av medel av riktade statsbidrag (stimulansmedel) för 2021 
 
Beslut 

- Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommuns räkning rekvirera statsbidrag 
för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom, digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen samt 
äldreomsorgslyftet under förutsättning att erforderliga beslut fattas på statlig nivå. 

- Hemvårdsnämnden beslutar att använda nämndens andel av de rekvirerade 
statsbidragen inom all verksamhet enligt förslag i tjänsteskrivelse 2020-11-27.  

- Hemvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att fördela medel 
inom den kommunala verksamheten gällande digitalisering och e-hälsa inom 
äldreomsorgen. 

- Hemvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att samverka inom 
den kommunala verksamheten gällande äldreomsorgslyftet.  

- Hemvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma i 
januari månad med inriktning och fördelning avseende återhämtningsbonus samt 
språkträning som aviserats i budgetpropositionen för 2021. 

- Uppföljning och information av statsbidragen kommer att ske vid delårsrapport 1, 
delårsbokslut 2 samt i samband med årsbokslutet. 

  
Ärendet 
Hemvårdsnämndens andel inom Halmstads kommun förutsätts vara samma som för 2020, 5 
764 000 kr 
Inom hemvårdsnämndens reglementsenliga ansvarsområde faller ansvaret för 
äldreomsorgen. Eftersom att statsbidraget syfte är att motverka ensamhet samt ökad kvalitet 
i vården och omsorg om personer med demenssjukdom föreslår förvaltningen att 
hemvårdsnämnden rekvirerar hela det belopp, som tillfaller Halmstads kommun.  
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Satsningen ”Satsa friskt” föreslås permanentas och finansieras genom nämndens ordinarie 
budgetram och inräknas därför inte inom ramen för riktade statsbidrag. Radiokakan föreslås 
fortsätta hela 2021. 
Medel avsätts för ett eventuellt beslut om projekt avseende aktivitetspeng. 
 
Hemvårdsnämndens beslut 210127 
 
Fritt val avseende omsorgs-och serviceinsatser, samt delegerade/ordinerade hälso-
och sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten i ordinärt boende i Halmstads kommun enligt 
lagen om valfrihet (LOV), anbud från Halmstadhjälpen AB 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna leverantör avseende omsorgs- och 
serviceinsatser samt delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt anbud. 
Hemvårdsnämnden uppdrar åt hemvårdsförvaltningen att ta fram ett avtal mellan 
Hemvårdsnämnden och leverantören. 
 
Framtidens äldremat inom hemtjänsten 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner projektplanen för framtidens äldremat inom hemtjänsten.  
 
Ärendet 
Planen för ”Framtidens äldremat inom hemtjänsten” syftar till att säkerställa att äldre är nöjda 
med både mat och måltidsupplevelsen.   
 
Projektplanen omfattar att personal inom hemtjänsten skall får kunskaper om och förståelse 
för kommunens riktlinjer och rutiner för måltider. Det innebär att utvalda kostombud kommer 
att ges utbildning i kost och nutrition. Utbildningen av kostombud ska leda en ökad 
kundnöjdhet och en ökad delaktighet. Utbildning med handledning under projektet ska 
sekundärt kunna bidra till att förebygga uppkomst av undernäring gällande kunder som har 
biståndsbeslut för insatser gällande mat och hushållsnära tjänster.  
 
En enkät med intervju riktad till kunder i ordinärt boende kommer att genomföras under 
ledning av projektledare för e-handel tillsammans med projektledare för framtidens äldremat 
inom hemtjänsten  
Uppföljningar av kundnöjdheten kommer att utföras via måltidsservices årliga enkät till de 
kunder som har matdistribution.  
Granskning av genomförandeplaner för mat och hushållsnära tjänster kommer utföras via 
stickprover av SAS (socialt ansvarig socionom) vid projektstart 2021 samt vid projektets slut 
2022. 
 
Raminsats syftande till att motverka ensamhet och social isolering bland äldre 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att införa Social aktivitet/gemenskap som raminsats 8 timmar 
per månad fr.o.m. 2021-09-01 samt göra justeringar i berörda riktlinjer och styrdokument.  
Att raminsatsen erbjuds i samband med ny prövning och avser att på sikt ersätta den 
nuvarande detaljerade insatsen i form av social samvaro/utevistelse. Vid nya ansökningar 
om detaljerad biståndsinsats som berör social stimulans ska social samvaro/utevistelse 
tillämpas.  
Att testa aktivitetspeng som projekt med start senast 1 september 2021 till och med 31 
december 2022 om 400 kronor/invånare för personer 79 år och äldre inom Halmstads 
kommun med utvärdering och beslut om fortsättning eller ej efter oktober 2022. Finansiering 
av projektet sker genom riktade stadsbidrag inom äldreomsorgen fram till och med 2022. 
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Ärendet 
Förslaget är att införa en raminsats; social aktivitet/gemenskap. Det blir ett komplement till 
den idag detaljstyrda insatsen social samvaro/utevistelse. Syftet med insatsen är att skapa 
mer inflytande, delaktighet och flexibilitet för kunden utan att rättssäkerheten sätts ur spel. 
Målet är att utöka välbefinnande bland äldre samt motverka och minimera den ofrivilliga 
ensamheten som kan leda till negativa hälsoeffekter. Bedömningskriterier och likartad 
innehållsram som finns idag föreslås även gälla vid tillämpning av en raminsats. 
Raminsatsen medför därför inga utökade kostnader för kund eller nämnd. Utöver 
biståndsinsatser finns det även allmänriktade insatser där förslaget är att testa aktivitetspeng 
som ett projekt för att utvärdera och fatta nytt beslut om fortsättning eller ej efter sommaren 
2022. Finansiering av projektet sker genom riktade stadsbidrag inom äldreomsorgen fram till 
och med 2022. Aktivitetspengen föreslås vara 400kr/invånare/kalenderår och riktar sig till 
personer 79 år och äldre inom Halmstads kommun. Start som senast 1 september 2021 då 
ett förarbete behöver göras våren 2021. 
 
Namnändring äldreboende 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner att Harplinge äldreboende byter namn till  
Harplinge-Kvarnlyckans äldreboende. 
 
Ärendet 
Det finns ett stort önskemål från medborgarna i Harplinge att nuvarande äldreboende på 
orten lägger till namnet Kvarnlyckan till nuvarande namn på äldreboendet så att namnet blir 
följande; Harplinge-Kvarnlyckans äldreboende. Kvarnlyckan är sedan länge ett väl förankrat 
namn i samhället. 
 
 
Kö till Äldrelägenheter 
Ljungblomman 13 
Nyhem 260 
Karl XI 429 
109:an 29 
Akvarellen 191 
Begonian 9 
Mossen 31 
Pålsbo 191 
Snöstorp 105 
Västersol 177 
Åled 23 
 
Totalt 1458 köplatser 
 
§ 10 
Lägesrapport Covid 19 
Sergio Garay informerar om att vi har betydande påverkan avseende personalbemanning 
inom sjuksköterskeverksamheten och hemtjänsten. Men vi ser en liten förbättring av 
smittspridningen så påverkansgraden bedöms nästa vecka kunna ändras till måttlig 
påverkan.  
 
Vaccinationerna, dos 2 beräknas vara klara på våra äldreboenden under vecka 6. De 
boende som inte har fått båda doserna vaccin beror på att de inte har varit friska vid 
vaccinationstillfällena.  
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Cirka 900 av 1300 hemsjukvårdskunder är nu vaccinerade med dos 1 och även en del har 
fått dos 2. Sen ett par veckor tillbaka har vårdpersonalen möjlighet att boka tid för 
vaccination på företagshälsovården Pe3. I snitt vaccineras 200-300 personal/vecka vilket 
innebär att ca 800 personal hittills är vaccinerade då viss personal har fått överblivna doser 
på äldreboenden. Bedömningen är att vi har nått målet att alla anställda inom ett antal veckor 
har blivit vaccinerade.  
 
Alla hemtjänstkunder har fått brev om vaccinationer vilka nu är pågående.  
Massvaccinering till allmänheten kommer att påbörjas under våren 2021.  
 
Det är färre kunder på äldreboendena som nu är smittade, under 20 kunder.  
Sergio meddelar att snabbtester för personal kommer att användas på ett äldreboende för att 
säkerställa att smittad personal (utan symptom) inte jobbar. Det är inte uteslutet att 
snabbtester även kommer att införas i hemtjänsten, inget beslut är taget om detta i nuläget.  
 
Vi som arbetsgivare har i nuläget inte tagit ställning till hur vi ska hantera personal som inte 
vill vaccinera sig. Vi avvaktar med den frågan tills ett regionalt eller nationellt 
ställningstagande gjorts. 
 
§ 11 
Svar på frågor avseende artikel i HP om vaccinering 
Sergio Garay beklagar att hemvårdsförvaltningen har hamnat på förstasidorna i media, med 
en icke fördelaktig nyhet och med en rubrik som inte helt stämmer överens med verkligheten. 
Det handlar om 11 personer på administrationen på Södra vägen som just där och då fanns 
tillgängliga (många medarbetare jobbar på distans) och som fick Covid-19 vaccin. Det 
handlade inte om att gå förbi prioriteringsordningen för vaccinering utan om att inte låta 
vaccindoser gå till spillo. 
 
Det var Regionens team som vaccinerade boende på Slottsparkens äldreboende. När alla 
kunder och personal hade fått sina doser så var det 12 doser över som de inte ville kassera, 
vilket hade varit alternativet om inte medarbetare på Södra vägen tackat ja. Det hela gick 
väldigt fort och det var bråttom att ta beslut. Ibland får man ta snabba beslut utifrån den 
information som finns tillgänglig där och då. Det är ingen ursäkt, men en förklaring till varför 
vi nu hamnat i denna negativa publicitet. Vi har nu också tagit fram tydliga rutiner så det inte 
kommer att ske något liknande igen. Utöver det så har hemvårdsnämnden givit ett uppdrag 
till myndighetschefen på hemvårdsförvaltningen om att händelsen med vaccinering på 
äldreboendet Slottsparken ska utredas. Syftet är att klarlägga både själva händelseförloppet 
och om det har haft någon negativ påverkan på de äldre som bor på boendet. 
 
Redogörelse från enhetschef på Slottsparkens äldreboende: 
Det blev överblivna doser efter att boende på Slottsparkens äldreboende erbjudits 
vaccination. I samråd med Regionen diskuterades hur de skulle göra med de överblivna 
doserna. Enhetschefen ringde runt till avdelningarna på boendet och informerade om 
möjligheten att vaccinera sig. Några tackade nej och fem tackade ja och fick vaccinet. 
Därefter skickades ett mail till all personal med information om att det fanns vaccindoser över 
och att de omgående kunde komma och ta dessa på Slottsparken. En anställd kom in och 
fick vaccin. Diskussion fördes sedan vad som skulle göras med de andra överblivna doserna. 
Närmaste verksamhet som kunde komma med kort varsel diskuterades varpå enhetschef 
kontaktar administrationen på förvaltningen.  
 
Redogörelse från nämndsekreterare: 
Samtal kommer till nämndsekreteraren från enhetschef på Slottsparkens äldreboende.  
Information som gavs var att det fanns 12 vaccindoser över efter att kunder och personal  
erbjudits och fått vaccin. Jag frågar hur jag kan hjälpa, om jag ska ringa något boende  
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Enhetschef svarar att de inte vill kassera överblivet vaccin och frågar om det finns personal  
på administrationen som omgående kan komma över och vaccinera sig. Frågan ställs till 
medarbetare på administrationen varpå 11 personer går över till Slottsparkens äldreboende 
och vaccinerar sig.  
 
Sergio Garay informerar om att yttersta ansvaret är förvaltningschefens. Tydliga rutiner har 
tagits fram för hur överblivna doser av vaccin ska hanteras med reservlistor på personer som 
står i tur för vaccination.  
 
Utöver det så har hemvårdsnämnden givit ett uppdrag till myndighetschefen om att 
händelsen med vaccinering på äldreboendet Slottsparken ska utredas. Syftet är att klarlägga 
både själva händelseförloppet och om det har haft någon negativ påverkan på de äldre som 
bor på boendet. 
  
§ 12,  
Bokslut 2020 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om bokslut 2020 som visar ett 
överskott på 34 504 kkr. Överskott inom de tre huvudverksamheterna samt överskott av 
engångskaraktär när det gäller införande av verksamhetssystem, utskrivningsklara och 
intäkter avseende hemsjukvårdsavtalet är förklaringarna till plusresultatet. Covid-19 har 
medfört merkostnader som uppgår till 55 700 kkr. Dessa merkostnader har täckts med 40 
700 kkr genom central ersättning i väntan på slutligt besked från statens statsbidrag. 
Investeringsredovisningen för 2020 har ett överskott på 1 934 kkr, vilket avser inventarier och 
larm på äldreboenden. Dessa medel kommer att nyttjas under 2021. 
 
Resultatbalansering 9 100 kkr, ombudgetering 1 934 kkr.  
 
Niklas Petersson Fröling, ekonomiansvarig informerar om att sammantaget har 
hemvårdsnämnden en god måluppfyllelse för 2020. Hemvårdsnämnden har haft sju (7) 
verksamhetsmål och av dessa bedöms sex (6) vara uppnådda. 
 

 
 
 
 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2021-02-04 

 11 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2021-02-04 

 12 

 
 
 
 

 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2021-02-04 

 13 

 

 



Halmstads kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet                                                         2021-02-04 

 14 

 
Sirpa Göransson, HR utvecklare informerar om personalredovisningen 2020.  
Totalt finns det 1826 tillsvidareanställda i förvaltningen, 219 visstidsanställda vilket motsvarar 
1683 årsarbetare inkl. intraprenader. Det är en ökning med totalt 121 personer, viket 
motsvarar 57 årsarbetare. Bemanningen har ökats under 2020 pga. pandemin.  
 
Hälsotal 2020 - Antal sjukdagar i genomsnitt per person och år vilket är 36,81 sjukdagar, 
11,3 korttidssjukdagar, frisktal är 17 % vilket innebär medarbetare som inte har haft någon 
sjukdag alls under 2020.  
 
Pensionsavgångar de närmaste 5 åren som avser medarbetare som fyller 65 år.  
2020-2024 är det 217 personer som går i pension under dessa år vilket motsvarar 12 %.  
Det är personalkategorierna undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och övriga.  
 
§ 13 
Övriga frågor 
Gun Yström, PRO meddelar att ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet 
kommer framöver inte att ha förmöte i anslutning till sammanträdet. Kallelse till förmöte 
kommer att skickas ut av Leif Gustavsson. Tidigare förmötestid på 30 minuter kommer att 
läggas till ordinarie sammanträdestid istället, vilket innebär att sammanträdestid från april 
månad blir kl. 09.00-12.00.  
 
§ 14 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.  
Nästa sammanträde är den 9 april 2021 kl. 09.00 – 12.00, via Teams.  
 


