HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2011-06-09

Plats och tid:

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet
2011-06-09 kl. 09.30 – 12.00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson
För SPF
Lena Nordström, Rigmor Berggren
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Sigvard Raask, Ing-Britt Hansson
För RPG
Svend Ryding
Förtroendevalda
Henrik Oretorp, Lennart Germundsson, Bertil Andersson,
Ramesh Chibba

Ersättare:

Ulla Eriksson SPRF, Ove Ludvigsson SPF, Karin Sävlind
SPF, Berit Persson RPG

Övriga:

Margareta Ivehammar, Anette Håkansson, Magnus
Palmqvist, Susanne Nilsson, Lennart Svensson, Marita
Everås, Jeanette Hembring-Stjernström

Utses att justera:

Jan Preuss

Sekreterare:

__________________________
Jeanette Hembring-Stjernström

Ordförande:

__________________________
Henrik Oretorp

Justerande:

__________________________
Jan Preuss

Paragraf 18 – 24
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§ 18
Mötets öppnande

§ 19
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Information
a) Kort resumé från inspirationsdagen om anhörigstöd 23/5, Anette
Håkansson, Magnus Palmqvist
b) Avgifter, Susanne Nilsson
c) Bostäder för äldre, Lennart Svensson
d) Lägesrapport Sofieberg, nytt äldreboende, Lennart Svensson
e) Hemvårdsförvaltningen, Margareta Ivehammar
f) Kostnad anhörigvårdare, Marita Everås
g) Trygghetslarm som inte fungerar, Marita Everås
5. Övrigt
- Kommuninformation
- Arvode
6. Nästa sammanträde
7. Avslutning

§ 20
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.

§ 21
Information
a. Kort resumé från inspirationsdagen om anhörigstöd 23/5
Anette Håkansson och Magnus Palmqvist, anhörigombud ger en kort resumé från
inspirationsdagen om anhörigstöd som Gunilla Matheny höll i den 23 maj.
Gunilla pratade mycket om bemötande och kommunikation. Mycket fokus läggs på
den som är sjuk, men den närstående lever ofta med mycket oro. Alla ska må bra
som lever runt personen som är sjuk. Som personal måste man bekräfta de anhöriga
och lyssna och ta tillvara på de kunskaper som de anhöriga har. Det är viktigt att de
anhöriga får stöd i sin situation. Många anhöriga känner skuld och skam när orken
tryter att ta hand om sin anhörige.
Information om anhörigstöd ges i samband med uppsökande hembesök till 79
åringar. Uppföljning görs också på de anhörigvårdare som finns idag. Om önskemål
finns så kommer Magnus och Anette gärna ut till föreningarna och informerar om
anhörigstödet. Det finns även informationsmaterial om anhörigstöd på Alla Hjärtans
Hus.
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b. Avgifter
Susanne Nilsson, avgiftshandläggare informerar om avgifter, maxtaxa,
avgiftsutrymme och förbehållsbelopp.
Maxtaxan 2011 enligt socialtjänstlagen 8 kap är på 1712 kr/mån. Maxtaxan styr vad
som maximalt får tas ut för:


Omvårdnad på äldreboende



Omsorg och/eller service i hemtjänsten



Trygghetslarm



Bäddpaket

Ex. 1712 kr = 8,45 timmar hemtjänst + trygghetslarm
All tid som kunden förbrukar utöver detta är ”gratis”.
Avgiftsutrymmet är vad kunden kan betala (betalningsförmåga). Avgiften omprövas
minst 1 ggr per år för alla kunder.
+ Nettoinkomst
+ Ev bostadstillägg
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (8 kap 7 § socialtjänstlagen)
= Avgiftsutrymme
0 kronor i avgiftsutrymme = 0 kronor i avgift
Förbehållsbelopp


Flera belopp för beräkning av avgifter är knutna till prisbasbeloppet enligt
socialtjänstlagen, tex maxtaxa, förbehållsbelopp. SKL skickar årligen ut
cirkulär med fastställda belopp.



Beroende på ålder, ensamboende, sammanboende och boendeform skiljer
det på beloppen.



Beloppet är ett schablonbelopp och beräknas täcka normalkostnader för
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, telefon, tv avgift, dagstidning,
hemförsäkring, tandvård, öppen hälso- och sjukvård, hushållsel mm.

3

Halmstads kommun
Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-09

c. Bostäder för äldre
Lennart Svensson, boendeplanerare informerar om bostäder för äldre då, nu och
sen.
Bostäder som byggdes på 50 talet påverkar oss idag.
1965 fattade riksdagen beslut om att det skulle byggas 1 miljon lägenheter. 1974 var
man i mål med de färdigställda lägenheterna och då minskade byggandet av
flerbostadshus medan bebyggelse av småhus ökade.
Från 40-, 50- och 60 talet och framåt byggdes många flervåningshus med en
halvtrappa upp och ingen hiss i fastigheterna. 1960 kom hisskrav för hus med 4
våningar och högre vilket resulterade i att fastighetsbolagen byggde hus med 3
våningar utan hiss.
Före ädelreformen 1992 fanns det ålderdomshem och servicelägenheter för friska,
sjukhem och långvård för ”kroniskt sjuka”.
Efter ädelreformen finns det särskilt boende för kroniskt sjuka och ordinärt boende
för friska.
1992 – 2010 - Vilka bostäder byggs för äldre
 Seniorbostäder - 55 plus etc, omvandling av servicehus
 Trygghetsbostäder - omvandling servicehus och äldreboende

Bostäder för äldre i Halmstad
 Seniorboende
 Trygghetsboende Gråmunken
 Servicelägenheter (säbo)
 Äldreboende (säbo)

245
44
419 varav 241 med nattbemanning
896

Seniorboende i Halmstad
 Nissastrand Boviva
 Janne & Aurelia
 Hästhagen brf 55+
 Karl XI – ”privata delen”
 Oskarström Ågatan
 Snöstorps servicehus ”privata delen”
Totalt antal seniorboenden

119
47
16
28
23
12
245

Trygghetsboende - Investeringsstöd till 31 december 2011
 Bra tillgänglighet med rullstol
 Gemensamhetsutrymmen
 Kunna äta tillsammans
 Värd/värdinna
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70 år

Servicehus i Halmstad
Biståndsbedömda, nattbemanning, interna trygghetslarm
 Karl XI
96 lgh
 Nyhem
101 lgh
 Ljungblomman
44 lgh
Biståndsbedömda, utan nattbemanning, trygghetstelefoner
 Akvarellen
25 lgh
 Snöstorp
8 lgh
 109:an Andersberg
30 lgh
 Västersol
30 lgh
 Pålsbo
36 lgh
 Begonian
24 lgh
 Mossen
16 lgh
 Åled
14 lgh
Moderna äldreboenden
Benämning
Krusbärets äldreboende
Patrikshills äldreboende
Pålsbo äldreboende
Slottsparkens äldreboende
Dalsbo äldreboende
Gamletulls äldreboende
Frennarps äldreboende
Andersbergs äldreboende
Vallås äldreboende
Nissastrands äldreboende
Totalt antal lgh

Antal lgh
40
82
48
57
16
16
48
64
128
72
571

Omoderna äldreboenden
Boende
Antal lgh
Kvarnlyckan
60
Hemgården
23
Almgården
26
Soldalen
30
Vidablick
56
Olsgården
50
Bäckagård
80

Utan toalett
0
0
0
0
0
28
16

Byggår
1994
1961
1999
2000
1992
1993
2005
2006
2008
2001

Utan dusch
60
23
10
30
56
50
20

Hyresavtal löper ut
2016-09-30
2016-09-30
2016-09-30
2016-09-30
2016-09-30
2016-09-30
2017-12-31

Befolkningsprognos 2009-2030
Under en tioårsperiod beräknas det bli en ökning med 3000 personer.
Antalet 80-84 åringar och 85-89 åringar sjunker de närmaste åren medan gruppen 90
år och äldre ökar.
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Behov av nya platser säbo i relation till behovet - Kostnadsökning (dec 2010)
2012
34 platser
17 mkr
2014
58 platser
29 mkr
2016
76 platser
38 mkr
2018
108 platser
54 mkr
2020
138 platser
69 mkr
2022
181 platser
90 mkr
2024
232 platser
116 mkr
2025
258 platser
129 mkr

Tillgänglighet lägenheter i flerfamiljshus i Halmstad
21 000 lägenheter i flerfamiljshus bedömda
- 20 % bra tillgänglighet = 4200 lgh
- 20 % med svårighet tillgänglig = 4200 lgh
- 60 % ej tillgängliga = 12600 lgh
1965 - fattades det 1 miljon lägenheter när 40-talisterna var unga
2011 -1 miljon lägenheter kan inte användas när 40-talisterna är gamla
Utvecklingsområden
 Samarbete äldreomsorg – HFAB – Samhällsbyggnadsenheten
 Rikta bra lägenheter till äldre
 Information, bostadscoach ….
En förutsättning för att bo kvar är: ATT KUNNA – VILJA - VÅGA
Skapa förutsättningar för den äldre att kunna ta eget ansvar.

d. Lägesrapport Sofieberg, nytt äldreboende
Lennart Svensson, boendeplanerare ger en lägesrapport gällande nytt äldreboende
på Sofieberg med 60 lägenheter. Tre olika förslag är framtagna som ska presenteras
för styrgrupp och politiker den 20 juni.

e. Hemvårdsförvaltningen
Platstillgång
Margareta Ivehammar, stf förvaltningschef informerar om platstillgång den 8/6.
8 lägenheter är lediga på äldreboenden och 7 lägenheter på gruppboende. Utav
dessa är 12 lägenheter anvisade.
Prognos 2011
Margareta Ivehammar, Stf förvaltningschef informerar om att prognosen efter fem
månaders utfall indikerar ett överskott på 1,1 miljon kronor.
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Svar till Socialstyrelsen gällande genomförd verksamhetstillsyn
Margareta Ivehammar, stf förvaltningschef redogör för hemvårdsnämndens åtgärder gällande Socialstyrelsens påpekande vid genomförd
tillsyn vid Bäckagårds korttidsboende enhet 3 och 4. Hemvårdsnämndens
yttrande bifogas protokollet.
Äldrestödjare på landsbygden
Margareta Ivehammar, stf förvaltningschef informerar om att äldrestödjare
är en ideell förening som i samarbete med Arbetsförmedlingen bedriver ett
projekt med att hjälpa äldre med diverse göromål. Hemvårdsförvaltningen
kan inte påverka att äldrestödjarna ska ha tillgång till bil på landsbygden.
Fixarmalte
Pensionärsföreningarna framförde önskemål om införande av Fixarmalte.
Frågan ska framföras till hemvårdsnämndens presidium.
Caféverkamhet på Vallås
Margareta Ivehammar, stf förvaltningschef informerar om att förvaltningen
har fått i uppdrag av nämnden att utreda möjligheten att inrätta
matsal/cafeteria på Vallås äldreboende. Ärendet kommer upp på
hemvårdsnämndens sammanträde den 31 augusti.
f. Kostnad anhörigvårdare
Marita Everås, verksamhetschef för hemsjukvård och förebyggande informerar om
anhörigbegreppet samt kostnad för anhörigstödet.
Anhörigombuden har sammanställt en kortversion av Socialstyrelsens beskrivning av
anhörigbegreppet. Se bifogad bilaga.
Hemvårdsförvaltningen har beräknat antalet anhörigvårdare som vi har i Halmstads
kommun. Det finns 235 personer som har någon form av stödplan via
hemvårdsförvaltningens anhörigombud. Många kontakter får vi via uppsökande
hembesök, några från PROV och bistånd. Vi bör ha ca 800 anhörigvårdare (inkl
socialförvaltningen) om vi räknar med att vi skulle ha lika många anhörigvårdare som
man har beräknat i landet. Skulle hälften av dessa ha behov av ersättning 20tim/v,
hade det kostat hemvårdsförvaltningen 148 mkr/år .
g. Trygghetslarm som inte fungerar
Marita Everås, verksamhetschef för hemsjukvård och förebyggande ger svar på förra
mötets fråga gällande trygghetslarm som inte fungerar. I det enskilda fallet så var inte
trygghetslarmet inkopplat i ”första” telefonjacket och telefonluren låg av. Om kunden
av någon anledning lagt av en vanlig telefon eller om den inte är installerad i ”första”
jacket så kommer inte trygghetstelefonen att kunna skicka iväg ett larm. Testlarm
görs 1 ggr/dag för att kontrollera att trygghetstelefonen fungerar som den ska men
också för att se att det inte är något problem med teleledningarna.
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Det är viktigt att kunderna är medvetna om hur tekniken fungerar. Numera får alla
kunder en överenskommelse med all information om trygghetslarm.
Våra kunder ska känna sig trygga med larmet i hemmet. Det finns även bra
informationsbroschyrer om trygghetslarm till allmänheten.
Lena Nordström SPF framför att IP telefoni krånglar ofta. Marita Everås informerar
om att vid IP telefoni så finns möjlighet att få trygghetslarmet via mobil sökning, men
det är inte lika säkert som att ha larmet via ”första” jacket.

§ 22
Övrigt
Kommuninformation
Ingrid Gunnarsson, PRO undrar vad som ligger till grund för beslutet att inte
Halmstad kommun finns med i Eniros telefonkatalog. Ska telefonnummer
kommuniceras ut på annat sätt?
Skälet till att Halmstad kommun inte finns med i Eniros katalog redovisas på nästa
sammanträde.
Margareta Ivehammar, stf förvaltningschef informerar om att kommuninformation
finns med i Lokaldelens katalog.
Arvode
Henrik Oretorp, ordförande i KPR informerar om att kommunstyrelsens
personalutskott har beslutat att tillämpa samma arvodesbestämmelser till
Pensionärsrådet som gäller för Handikapprådet. Innebärande att till ledamöterna som
utsetts av Kommunfullmäktige utges grundarvode enligt Bilaga C, med 1 %, samt
sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Till ledamöterna
som utses av pensionärsorganisationerna utges ersättning med
sammanträdesarvode (672 kr) vid deltagande i sammanträde.

§ 23
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 15 september 2011. Plats meddelas i kallelsen.

§ 24
Avslutning
Henrik Oretorp tackar för dagens sammanträde och önskar alla en glad sommar.
Mötet avslutas.
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