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§ 39
Mötets öppnande
§ 40
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Information
a) Biståndshandläggning, Britt Wiklander
b) Hjälpmedel, Yvonne Arwidsson
c) Hemvårdsförvaltningen, Lisbet Svensson
5. Verksamhetsstatistik
6. Övrigt
- Larm
- Nyckelhantering
- Kioskverksamhet på äldreboenden
7. Sammanträden 2010
8. Avslutning

§ 41
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.

§ 42
Information
a. Biståndshandläggning
Britt Wiklander, biståndshandläggare informerar om biståndshandläggning. Ansökan
om bistånd kan göras till hemtjänst, särskilt boende, anhörigstöd, korttidsboende och
trygghetslarm. Kontakt tas med biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen i
Halmstads kommun, tel. 13 70 00, uppge bostadsadress. Biståndsbeslutet sker
utifrån en individuell bedömning. Ett biståndsbeslut går att överklaga inom 3 veckor
efter fattat beslut. Hjälp med överklagan kan fås av biståndshandläggare på
hemvårdsförvaltningen.
Trygghetslarm
Ett trygghetslarm kan skapa trygghet som gör att personer kan bo kvar i det ordinära
boendet.
Personer som är 75 år och äldre kan själva ringa till trygghetslarmet och beställa ett
trygghetslarm, tel. 13 95 65, vardagar kl. 9.00-11.00.
Personer som är under 75 år kan ansöka om trygghetslarm hos en
biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen.
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Hemtjänst
Hemtjänst ger personer möjlighet att bo kvar hemma när det behövs stöd för att klara
vardagen eller hjälp med personlig omsorg. Hemtjänsten utgår från vad personen
klarar själv och kompletterar sedan med de olika insatser som behövs. Hemtjänsten
är uppdelad i två delar, omsorg och service.
Service inom hemtjänsten
Personer som är 75 år eller äldre kan ansöka om servicetjänster 9
timmar/månad/hushåll. Under 75 år gör en biståndshandläggare en bedömning av
servicetjänster. I serviceinsatser inom hemtjänsten ingår städning, inköp, tvätt och
klädvård. För att få större valmöjlighet så går det att byta ut servicetjänster utifrån en
servicemeny.
Omsorg inom hemtjänsten
Personlig omsorg avser stöd och hjälp vid uppstigning, toalettbesök, dusch, stöd att
sköta hygienen, på- och avklädning, sänggående, medicinering och enklare
omläggningar. Hjälpen kan också bestå av träning och aktivering för att bibehålla
förmågan att klara vardagen. Det går även att få regelbunden tillsyn för att känna
trygghet i bostaden. Hjälp med maten till exempel att ordna frukost och kvällsmat
samt att värma middagsmat ingår också i omsorg. Ansökan om omsorg inom
hemtjänsten görs hos en biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen.

b. Hjälpmedel
Yvonne Arvidsson, arbetsterapeut informerar om hjälpmedel. Det är
Hjälpmedelsnämnden som bestämmer vilket sortiment som ska finnas. Under dem
finns en hjälpmedelscentral som tillhandahåller alla hjälpmedel. Det är inte säkert att
det finns samma sortiment i alla län. Sortimentsförändringar görs 1 ggr om året och
för ett par år sedan togs en del småhjälmedel bort, ex. bestick, knivar, stödkäpp,
griptänger, sittdynor mm. Det blir inskränkningar i anvisningarna men det läggs även
till hjälpmedel. Det finns 2 typer av hjälpmedel, hyrhjälpmedel och köphjälpmedel.
Hjälpmedel kan efter behovsbedömning utifrån hälso- och sjukvårdslagen förskrivas
genom landstinget/regionen eller kommunen. Både organisation och riktlinjer för att
få hjälpmedel förskrivna varierar i landet. Enklast är att vända sig till sin vårdcentral
för att få information om hur det fungerar där du bor. De personer som har
hemtjänstinsatser kan även vända sig till kommunens rehabpersonal. Ädrelotsen kan
också hjälpa till med att lotsa till rätt ordinatör.
Hjälpmedelsinstitutet har gett ut en broschyr kallad ”Smarta ting”, broschyren finns på
Alla Hjärtans Hus. I broschyren finns exempel på företag som säljer smarta ting via
butik, postorder och webbshop. Det finns många bra produkter som är
användarvänliga, ergonomiskt utformade och som på ett smart sätt hjälper till att lösa
problem i vardagen. Det finns redskap som ger bra grepp. Vid nedsatt rörlighet är det
skönt med ett verktyg som gör det lättare att plocka upp saker från golvet. Det finns
även produkter som stärker syn och hörsel och hjälp för den som behöver stöd för
minnet. Alla hjälpmedel från hjälpmedelscentralen är testade av hjälpmedelsinstitutet
och därmed säkerställda.

3

Halmstads kommun
Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-12-02

Länk till Hjälpmedelsinstitutets hemsida: www.hi.se
Länk till Landstingets Hallands hemsida:
http://www.lthalland.se/lth_templates/CategoryListCareProgramPage____3439.aspx
Till våren 2010 kommer Hjälpmedelscentralen att flytta till en ny lokal i Fyllinge.
KPR planerar att göra ett studiebesök där till våren.
Det finns ett önskemål från KPR att hemvårdsförvaltningen tar fram en broschyr
gällande vilka hjälpmedel som finns, vilka som är gratis och vilka som får bekostas av
den enskilde.

c. Hemvårdsförvaltningen
Inbjudan till hearing
Lisbet Svensson har blivit inbjuden av äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson till
en hearing den 17/12 gällande hur reformagendan för vården och omsorgen om
äldre ska se ut. Syftet är att skapa en bättre vård och omsorg för äldre med stora och
sammansatta behov.
Utredning hälso- och sjukvård socialförvaltningen/hemvårdsförvaltningen
En utredning pågår gällande att socialförvaltningen ska ta över all hälso- och
sjukvård inom den egna förvaltningen. Utredningen gäller helheten och inte bara
gruppbostäderna. Berörda personalkategorier är sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och sjukgymnaster. Arbetet beräknas bli klart för att tas upp i socialnämnden
respektive hemvårdsnämnden i februari 2010. Arbetsgruppen kommer att ta fram
konsekvenser av förslaget gällande brukare, personal och ekonomi. Genomförandet
kommer att ske den 1 januari, 2011. Insatser av sjuksköterskor kväll och natt kommer
fortsättningsvis att utföras av hemvårdsförvaltningen. Syninstruktörer på
socialförvaltningen gällande 1,5 åa föreslås gå över till hemvårdsförvaltningen.
Avgiftsjusteringar
Hemvårdsnämnden beslutade på sammanträde 091021 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagna avgifter inom vård och omsorg att
gälla från och med 1 mars 2010:
A. Omsorg, hemtjänst 168 kr/timme
B. Bäddpaket 50 kr/st
C. Mat på servicehus/matdistribution 40 kr/portion
D. Mat på särskilt boende 3000 kr/mån
samt i övrigt anta hemvårdsnämndens förslag till reglemente
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Verksamhetsöversyn
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2009 att en verksamhetsöversyn ska
genomföras i Halmstads kommun. Verksamhetsöversynen ska leda till ett
förslag på ny nämnds- och bolagsorganisation med tillhörande
tjänstemannaorganisation. Förslaget ska behandlas av Kommunfullmäktige i
juni 2010 för att kunna träda i kraft 2011-01-01.
Det finns ett behov av att se över nuvarande serviceutbud för att uppnå en
högre grad av effektivitet gentemot kund. Den kommunala verksamheten i
Halmstad, inkluderande både nämnder och bolag, har byggts upp under en lång
tid, steg för steg och med i huvudsak traditionella utgångspunkter. Det finns
därmed ett behov av att utforma och organisera verksamheten efter
morgondagens behov.
Verksamheten behöver förändras och utbudet förnyas. Tyngdpunkten ska ligga
på den direkta tjänsteproduktionen vilken ska vara medborgarorienterad.
Verksamheten ska utformas så att den blir resurseffektiv och anpassad till
ekonomiska realiteter. Utvecklingen med årligt ökade kostnader som följd måste
brytas.
Verksamhetsöversynen ska leda till att skapa en verksamhet som kan möta
morgondagens utmaningar och tillgodose att den politiska visionen Halmstad 2020
kan uppnås.
Verksamhetsöversynen ska också leda till att personalen snarast ges möjlighet att
arbeta i högre grad och mer effektivt i respektive kärnverksamhet så att medborgaren
kan uppleva det i det dagliga mötet.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdraget om verksamhetsöversynen ska utgå
från kommunens kärnverksamheter och behandla nedanstående områden:
1. Verksamhet
2. Ekonomi
3. Ledning och styrning
4. Demokrati

Översyn av kostnader
Henrik Persson, stadskontoret har fått i uppdrag att utreda varför
hemvårdsförvaltningens kostnader 2008 avviker från standardnivån. Utredningen
beräknas vara klar den 4/12. Samma utredning kommer att genomföras på
utbildningsförvaltningen.
Utvärdering av Möjligheternas hemvård
Hemvårdsnämnden fattade 2009-10-21 beslut om att i vissa områden samordna
service- och omsorgspersonal under en och samma chef. Berörda områden är
Haverdal, Getinge, Sennan, Åled, Trönninge, Eldsberga och Oskarström.
Syftet är att öka effektiviteten, minska bilkörningen samt att öka kontinuiteten hos
brukarna.
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Ragnhild Bohlet, SPF framför att hemtjänsten bör kunna samordna bilkörningen och
distribution av mat till brukarna på ett bättre sätt. Lisbet Svensson påtalar att
personalen försöker samordna så mycket som möjligt i den mån det går.
Kyld mat och distribution
Hemvårdsnämnden har ansvar för att med biståndsbeslut erbjuda personer i
Halmstads Kommun att få kyld mat distribuerad till sin bostad. Nuvarande avtal för
kyld mat och distribution upphör 2010-01-31 med Samhall. Hemvårdsförvaltningen
har fått i uppdrag att ta fram förslag till kravspecifikation och överenskommelse med
servicenämnden för köp av kyld mat och distribution. Hemvårdsnämnden beslutade
2009-10-21 att godkänna kravspecifikation för kyld mat och distribution samt att
godkänna överenskommelse mellan Halmstads kommuns hemvårdsnämnd och
Halmstads kommuns servicenämnd för köp av kyld mat och distribution.
Servicenämnden i Halmstad har aviserat att de kan leverera kyld mat samt
distribution av mat åt hemvårdsnämnden. Eftersom servicenämnden ännu inte har
upphandlat förpackningsmaskin och inte heller transporten av maten är
bedömningen att befintligt avtal med Samhall behöver förlängas för att säkerställa
matleveranserna efter det att befintligt avtal löper ut 2010-01-31. Hemvårdsnämnden
beslutade 2009-11-25 att avtalet med Samhall förlängs som längst i 8 månader till
och med 2010-09-30 samt med 2 månaders förhandsavisering om uppsägning.
Prognos 2009
Lisbet Svensson informerar om prognosen till och med oktober 2009.
Hemvårdsförvaltningen beräknas få ett underskott på -2,8 miljoner kronor, som till
största delen beror på volymökning i hemtjänsten.
Vinterkräksjuka
Korttidsboendet på Bäckagård enhet 3 är stängd från och med 091202 på grund av
vinterkräksjuka bland både boende och personal.
I väntan på korttidsplats
För närvarande är det 11 personer på sjukhuset som väntar på korttidsplats. En
bedömning kommer att göras vilka som kan gå hem med förstärkt hemtjänst.
Förvaltningen ser också över om det går att öppna upp platser på något annat
boende.
Svininfluensan
Endast ett fåtal personal inom hemvårdsförvaltningen har drabbats av svininfluensan.
De flesta av hemvårdsförvaltningens personal har vaccinerat sig.
Växelvård/Korttid
Ledningsgruppen beslutade 2009-09-15 att vistelsen på växelvårdsplatserna
begränsas till halva tiden i hemmet och halva tiden på växelvård.
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Friskvårdsbidrag till anställda i Halmstads kommun
Friskvårdsbidraget på 1500 kronor till personal anställda inom Halmstads kommun är
indraget från och med den 1 januari 2010.
Förmåner för anställda i Halmstads kommun
Hemvårdsnämnden beslutade 2008-11-26 att tillskriva personalutskottet gällande
förmåner för anställda i Halmstads kommun. Svar har nu inkommit från
Stadskontoret. I detta tydliggörs vikten av att se kommunen som en arbetsgivare och
därför kommer stadskontorets personalenhet att se över frågan om förmåner. Detta
kommer att göras i samband med implementeringen av den nya personalpolitiska
riktlinjen.
Kommunala pensionärsrådet tackar Britt Wiklander, Yvonne Arwidsson och Lisbet
Svensson för informationen.

§ 43
Verksamhetsstatistik
Kommunala pensionärsrådet får ta del av verksamhetsstatistiken för oktober månad
2009.
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga statistiken till handlingarna.
§ 44
Övrigt
Larm
Ragnhild Bohlet, SPF informerar om att det finns signaler på att det vid larm tar lång
tid innan hjälpen når ut. Lisbet informerar om att det vid akuta larm ska ta max 30
minuter innan hjälpen kommer fram. I övrigt så tar Lisbet frågan med sig och
återkommer med besked om varför det tar för lång tid innan brukare får hjälp.
Nyckelhantering
Lena Nordström, SPF undrar varför inte samtliga personal inom hemtjänsten öppnar
brukarens dörr med mobiltelefon. Lisbet Svensson informerar om att förvaltningen
inte har hunnit bygga ut Phonirosystemet fullt ut i omsorgsgrupperna.
Kioskverksamhet på äldreboenden
Jan Preuss, PRO efterfrågar att det ska finnas någon form av kioskverksamhet på
särskilda boenden. Gunnel Bengtsson, ordförande KPR föreslår att något UF företag
kanske kan bedriva någon form av kioskverksamhet på hemvårdsförvaltningens
vård- och omsorgsboenden.

§ 45
Sammanträden 2010
Följande datum kommer KPR att ha sammanträden under 2010:
1/2
7/4
14/6
1/9
20/10
8/12
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§ 46
Avslutning
Gunnel Bengtsson tackar för dagens sammanträde och för deltagande under det
gångna året och förklarar mötet avslutat samt önskar alla en God Jul och Ett Gott
Nytt År.
Jan Preuss, PRO tackar för det gångna året och önskar alla en riktigt God Jul och Ett
Gott Nytt År.
Pensionärsföreningarna tackar Jan Preuss för gott samarbete.
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