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Plats och tid: Nymansgatan 23, 2021-12-16 kl. 12.00 – 13.30 
   
 
Beslutande:  För PRO  

Gun Yström, Kerstin Nilsson, Per Meijer 
 
  För SPF 
  Ann-Margret Nilsson, Kerstin Uhrberg 
 
  För SKPF 
  Ann-Greta Bengtsson, Dagmar Luhanka 
 
  Förtroendevalda 

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

Ersättare: Leif Gustavsson PRO, Kerstin Uhrberg SPF, Kerstin Johansson 
SPF 

 
Övriga: Sergio Garay, Thomas Ingelstrand  
  
 
 
Utses att justera: Gun Yström 
 
 
 
 
Sekreterare:  __________________________ Paragraf 53 - 63 
  Thomas Ingelstrand 
 
 
Ordförande:  __________________________ 
  Jenny Axelsson 
 
 
Justerande:  __________________________  
  Gun Yström 
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§ 53 
Mötets öppnande 
Ordförande Jenny Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 54 
Godkännande av dagordning.  
Föreslagen dagordning godkändes och läggs till handlingarna.   
 
§ 55 
Val av justerare 
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte mötets ordförande Jenny Axelsson.  
 
§ 56 
Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 57 
Information - Hemvårdsnämndens beslut 211124 
 
Justering av belopp för år 2022 för äldreomsorgens avgifter och matkostnader 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden fastställer högsta avgift för hemtjänst, högsta avgift avseende bostad 
samt minimibelopp att börja gälla 1 januari 2022, enligt fastställt prisbasbelopp. 
 
Hemvårdsnämnden fastställer övriga avgifter och matkostnader att börjar gälla från och med 
1 mars 2022, enligt Beloppsbilaga beräkning av avgifter (enligt fastställt prisbasbelopp) och 
matkostnader 2022.   
 
Ärendet 
Regeringen fastställde den 23 september 2021 prisbasbeloppet till 48 300 kronor för år 2022.  
Prisbasbeloppet påverkar högsta avgift för hemtjänst, högsta avgift avseende bostad (gäller 
inte hyra enligt jordabalken) samt minimibelopp som anges i 8 kapitlet Socialtjänstlagen 
(SoL) och är fastställda av regeringen att gälla kalenderår. Dessa ändringar ska börja gälla 1 
januari 2022. 
Övriga avgifter och matkostnader som påverkas av prisbasbeloppet förändras och börjar 
gälla från och med 1 mars 2022. Förslag på matkostnader och avgifter justerade enligt 
principer i taxa och presenteras i beloppsbilagan.  
 
Hemvårdsnämnden får justera de belopp enligt de principer som kommunfullmäktige fattat 
beslut om enligt 2019-03-28, KF 15 §. Därmed har hemvårdsnämnden att fastställa de 
justerade ändringarna utifrån höjning av prisbasbeloppet och beloppsbilagan. 
 
 
Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten till ett gemensamt psykogeriatriskt 
boende inom befintligt bestånd 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till 
gemensamt psykogeriatriskt boende inom befintligt bestånd där personalen ska ha rätt 
kompetens för att kunna erbjuda en god vård för äldre som har en psykisk sjukdom.  
Återredovisning till hemvårdsnämnden på sammanträdet i maj 2022. 
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Ärendet 
Ordförande Rose-Marie Henriksson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till gemensamt psykogeriatriskt boende inom befintligt bestånd där personalen 
ska ha rätt kompetens för att kunna erbjuda en god vård för äldre som har en psykisk 
sjukdom. Återredovisning till hemvårdsnämnden på sammanträdet i maj 2022.   
 
Utvärdering Heltid som norm, hållbara scheman 
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden godkänner rapporten ”Hållbara scheman. Utvärdering av 
införandet av nytt arbetstidsavtal, schemaplanering enligt Bemanningshandboken 
samt teknisk schemaplaneringshjälp i åtta enheter inom Hemvårdsförvaltningen” 

2. Hemvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna 
3. Hemvårdsnämnden uppdrar till hemvårdsförvaltningen att återuppta arbetet med det 

förändringskluster som betecknas Hållbara scheman samt att förslag som 
framkommit i utvärderingen ska inkluderas i det återupptagna arbetet gällande 
hållbara scheman. 

4. Återrapportering till hemvårdsnämnden september 2022.  
 
Ärendet 
För att arbeta mot målet att göra heltid till norm i Halmstad kommun och nå 85% 
heltidsarbetande år 2024 har det under beteckningen Hållbara scheman utvecklats ett kluster 
av tre förändringar som rör bemanningsprocessen; a) ett nytt arbetstidsavtal, b) en teknisk 
schemaplaneringshjälp och c) en bemanningshandbok.  
  
Åtta av hemvårdsförvaltningens 23 hemtjänstenheter gick in i Hållbara scheman den 17 maj 
2021. Planen var att därefter stegvis införa förändringarna i förvaltningens övriga enheter.  
  
Hemvårdsnämnden beslöt dock den 30 juni 2021 att pausa införandet av ”schemaläggning 
för ett hållbart arbetsliv” med anledning av en insamling av namnunderskrifter från 
medarbetare som inkommit till nämnden. De åtta hemtjänstgrupper som redan hade gått 
över till hållbara scheman fortsatte enligt plan och i samband med pausens införande 
beslutades att dessa medarbetares erfarenheter skulle tas tillvara i en utvärdering. Efter 
genomförd utvärdering tar hemvårdsnämnden ställning till det fortsatta införandet av 
förändringsklustret hållbara scheman. 
 
Medel för God och nära vård år 2021 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att för Halmstads kommun räkning rekvirera statsbidrag om 
9 125 996 kr för övergripande insatser för vårdens medarbetare som ska bidra till att utveckla 
verksamheterna mot en god och nära vård. 
Hemvårdsnämnden beslutar att använda sin andel, 8 465 996 kr, av det rekvirerade 
statsbidraget inom all verksamhet enligt förslag i tjänsteskrivelse 2021-11-05.  
 
Ärendet 
Medlen ska hemvårdsnämnden använda till att fortsätta att genomföra insatser som stödjer 
omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav. Det kan t.ex. handla om 
att utveckla samordning inom eller mellan vårdgivare, kontinuitet och relationsbyggande, 
tillgänglighet, medskapande och delaktighet för patienter och närstående, hälsofrämjande 
och förebyggande arbete samt en säkrad kompetensförsörjning i den nära vården. Utöver 
detta kan medlen att användas till att utvecklas samverkan mellan region och kommun. En 
central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har en gemensam 
målbild för omställningen. Dessutom kan statsbidraget nyttjas till att minska belastningen på 
slutenvården genom att arbeta på ett proaktivt sätt.  
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När det gäller goda förutsättningar för vårdens medarbetare så kan medlen användas till 
ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård, till att utveckla 
förutsättningarna på arbetsplatsen samt att utbilda vårdens framtida medarbetare. 
 
Intraprenad inom särskilt boende – Harplinge-Kvarnlyckans äldreboende 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden godkänner att Harplinge-Kvarnlyckans äldreboende drivs som 
intraprenad under perioden 2022-01-01-2024-12-31 enligt överenskommelsen i bilaga 1.  
 
Ärendet 
Hemvårdsnämnden har vid sammanträdet i september 2021 avgett en avsiktsförklaring om 
att Harplinge-Kvarnlyckans äldreboende ska fortsätta drivas som intraprenad (§ 128 HN 
2018/00335, 2018-11-28). Avdelningen för ekonomi och administration har sedan arbetat 
med att ta fram en intraprenadöverenskommelse. 
Hemvårdsförvaltningen delger hemvårdsnämnden ett förslag till överenskommelse. 
  
Hemvårdsförvaltningen fick 2021-08-09 en intresseanmälan från personalen på Harplinge-
Kvarnlyckans äldreboende om att fortsätta driva verksamheten som intraprenad.  
  
Harplinge-Kvarnlyckans äldreboende är en väl avgränsad verksamhet där 97,5 % av 
personalen är intresserade av en intraprenad. I intresseanmälan finns en beskrivning av hur 
verksamheten kommer att drivas och intraprenadföreträdare är utsedd. Intresseanmälan 
uppfyller härmed de formella krav som anges i kommunfullmäktiges policy. 
  
Verksamheten är väl fungerande och har förutsättningarna att hålla en budget i balans och 
har höga värden i kvalitetsmätningar både vad det gäller kunder och personal. 
Mot bakgrund av detta bör det finnas goda förutsättningar att driva aktuellt boende i 
intraprenadform. 
 
Upphandling av trygghetslarm för äldreboende och korttid 
 
Beslut 

1. Hemvårdsnämnden fastställer upphandlingsdokument för upphandling av 
trygghetslarm på kommunala särskilda boendena och korttidsboende (inkl. nya 
kommunala särskilda boendet och korttidsboende som beräknas stå klart 2023) enligt 
förslag i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5:te november 2021.   

2. Hemvårdsnämnden uppdrar åt hemvårdsförvaltningen att genomföra upphandlingen     
enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling i enlighet med fastställt 
upphandlingsdokument samt förvaltningens tjänsteskrivelse av den 5:te november 
2021 jämte bilagor.     

3. Hemvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att på nämndens vägnar öppna 
anbuden (anbudsprotokoll), utvärdera inkomna anbud, fatta tilldelningsbeslut samt 
teckna avtal.  

4. Hemvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut i fråga om avbrytande 
av upphandlingen samt göra om upphandling.   

5. Ramavtal ska vara på 4 år med möjlighet till förlängning på 2 + 2 år.    
 
Ärendet 
Upphandlingen avser trygghetslarm till de kommunala särskilda boendena och 
korttidsboende (inkl. det nya särskilda boendet och korttidsboendet, 2023). Bedömningen är 
att trygghetslarmen behöver bytas ut på samtliga kommunala särskilda boenden då befintliga 
larm visar på problem i olika omfattning.  
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De befintliga systemen har tekniska brister, reservdelar tillverkas i viss utsträckning inte 
längre och det kan därför vara svårt att underhålla och komplettera trygghetslarmsystemen.  
Förslaget innebär att alla som bor på kommunala särskilda boende och vistas på 
korttidsboendet ska erbjudas ett trygghetslarm utifrån varje individs behov. Den enskilde kan 
aktivera larmet för att påkalla hjälp och det finns även en möjlighet till att erbjuda s.k. passiva 
larm. 
 
Initiativärende - Uppdrag till förvaltningschefen att säga upp sjuksköterskeavtal med 
bemanningsföretag 
 
Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att säga upp 
sjuksköterskeavtal med bemanningsföretag enligt villkor som finns i avtal.  
 
Ärendet 
Rose-Marie Henriksson (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att säga upp 
sjuksköterskeavtal med bemanningsföretag enligt villkor som finns i avtal. 
 
 
Förvaltningen ansöker om alla medel vi är berättigade till i statliga bidrag. Exempel att 
förstärka sjuksköterskebemanningen inom äldreboende. 
 
 
Lägesrapport Covid -19 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att läget är ovisst avseende utvecklingen av 
Covid-19 i samhället. Den tredje vaccindosen till våra målgrupper inom äldreboende är klar 
sedan ett par veckor. Vaccinering pågår inom ordinärt boende. 
 
Restriktioner/rekommendationer påverkar frånvaron av personal som inte får arbeta då de 
själva har symptom eller att någon i deras familj har insjuknat.  
 
Smittspårning är igång veckans alla dagar. 
 
Enstaka kunder och personal har fått Covid-19 men inte i närheten av den omfattning som 
varit tidigare perioder. 
 
Heltid som norm, hållbara scheman 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om nämndens beslut baserat på utvärderingen av 
heltid som norm.  
 
Färre timanställda på förvaltningen 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att förvaltningen ansökt om statsbidrag som är 
prestationsbaserat i syfte att minska andelen timanställda i förvaltningen. Mätningen av antal 
timanställda är gjord november 2020 och november 2021. För att få del av statsbidraget 
krävs en minskning motsvarande 50 timanställda personer. Mätningen för november 2021 är 
inte klar ännu eftersom lönerna för perioden inte är färdiga. 
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Kö till äldrelägenheter 
Ljungblomman 2 
Nyhem 256 
Karl XI 430 
109;an 28 
Akvarellen 192 
Begonian 9 
Mossen 28 
Pålsbo 203 
Snöstorp 98 
Västersol 188 
Åled 19 
 
Totalt 1443 köplatser 
 
§ 58 
Plusbostäder, aktuellt läge och äldrelägenheter  
Jenny Axelsson, ordförande KPR informerar om att det fortfarande bara finns ett avtal 
tecknat gällande plusbostäder vilket är Linehed. Det finns inga nya markanvisningar på gång 
för tillfället. 
 
Jenny föreslår att Samhällsbyggnadskontoret bjuds in till ett möte 2022 för att diskutera 
frågan vidare. 
 
§ 59 
Sammanträdesdatum 2022 
Kommunala pensionärsrådet föreslås under 2022 sammanträda följande datum och tid: 
3/2 kl. 09.00-12.00, 1/4 kl. 09.00-12.00, 2/6 kl. 09.00-12.00, 15/9 kl. 13.00-16.00,  
20/10 kl. 09.00-12.00, 1/12 kl. 09.00-12.00 
 
Presidiet föreslås sammanträda följande datum och tid: 
19/1 kl. 09.00-10.00, 25/3 kl. 13.30-14.30, 18/5 kl. 09.00-10.00, 25/8 kl. 09.00-10.00,  
5/10 kl. 09.00-10.00, 17/11 kl.09.00-10.00 
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föreslagna datum och tid för presidiemöten och 
sammanträden för Kommunala pensionärsrådet under 2022. 
 
§ 60 
Anmälda frågor 
Digital fixare 
Sergio Garay, förvaltningschef informerar om att nämnden beslutat om att införa digital 
fixare. En person kommer anställas på heltid som kommer ha tillgång till bil och en placering 
på Alla hjärtans hus. Personen ska vara mobil i kommunen och stödet ska kunna beställas 
av invånare. Mer information kommer framöver. 
 
Frågan om fixartjänst kommer att tas upp på mötet 3 februari 2022.  
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§ 61 
Visning av 3 D film på nya korttidsenheten och nytt äldreboende Ranagård 
På grund av problem med tekniken kan inte 3D-film visas enligt plan idag. Nytt tillfälle bokas 
in under 2022. 
 
§ 62 
Avslut 
Ordförande Jenny Axelsson tackar för dagens sammanträde och önskar Kommunala 
pensionärsrådet och personal i förvaltningen en riktigt 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 3 februari 2021 kl. 09.00 – 12.00, plats meddelas i kallelsen.  
 
Mötet förklaras för avslutat. 


