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§ 49
Mötets öppnande
§ 50
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Anmälda frågor:
a. ”Lokalbehov för föreningar – det finns få tillräckliga stora samlingslokaler”.
b. Äldrestödjarna kan man inte ta till vara på deras arbete?
c. Sveriges bästa äldreboende – ser man till i Halmstad kommun att rätt
mediciner ges till kunderna?
d. Hur långt har kommunen kommit med att kolla upp inom äldreboende och
hemtjänst hur många läkemedel som personer 80+ använder.
e. Hur många personer 80+ har olämpliga läkemedel.
f. Får personer inom äldrevården en årlig hälsokontroll genom kontakt med
läkare.
g. Vilket samarbete har hemvårdsnämnden/-förvaltningen med apotek och
vårdcentraler
h. En redogörelse för hur det gått med medicingenomgångarna både på
äldreboendena och i hemvården.
Annelie Bjärnhag sammanfattar ovanstående frågeställningar (c-h) under
rubriken ”Information av Anneli Bjärnhag angående läkemedel på
äldreboende”.
i.

Microfonerna på KARL XI och Nyhems servicehus, Bör eller måste
kompletteras, orimligt att vi inte har tillgång till myggor där!

j.

Finns det en apotekare anställd för Halmstad kommun?

k. Varför är avgifter för larm så hög – avgiften ska dessutom höjas nästa år.
l.

Frågor angående Attendo och neddragning av nattbemanningen.

5. Övriga frågor:
a) Hur hanteras dörrförsäljare vid servicehus?
b) Ekonomin vid fritidsaktiviteter på servicehus.
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c) Hur går det uppföljande verksamhet för personer över 79 år.
d) Hur går det till vid utskrivning från sjukhuset ? Är det enbart sjukhuset som styr
om kunden är färdigbehandlad.
e) Boende i området "Söndrumsgården” har synpunkter och önskemål
angående linje 65:s sträckning. Idag kör den en lång sträcka där det inte finns
någon bebyggelse. De boende i ovannämnda område tycker att de har för
långt till linje 30:s hållplats vid Söndrumsskolan. Det är många av de boende
som har svårt att gå och skulle få stor nytta om linje 65 kunde passera deras
bostadsområde. Kan Ni kanske ta en diskussion med Hallandstrafiken?
f) Uppföljning av måltidsverksamheten.

§ 51
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Gunnarsson.
§ 52
Information angående värdighetsgarantin inom äldreomsorgen
Kerstin Ericsson hemvårdsförvaltningen informerar att nu finns det
värdighetsgarantier för alla som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende i
Halmstads kommun som gäller från och med 1 november 2013. Broschyr lämnades
ut.
En värdighetsgaranti beskriver vad du och dina anhöriga och övriga
kommuninvånare kan förvänta sig av äldreomsorgen. Som kund kan du förvänta dig:
 Att du kan påverka innehållet och utformningen av insatsen, samt när den
utförs.
 Att du upplever att du får ett gott bemötande i dina kontakter med vår personal
 Att du är nöjd med de insatser du får hjälp med
 Att du upplever att det är lätt att nå de kontakter du behöver.
Värdighetsgarantier för hemtjänsten:
Vi lovar att
 Om den person du söker inte är på plats, ska du få information om när den går
att nå, alternativt att du kan lämna ett meddelande och bli uppringd senast
nästkommande vardag.
 Du erbjuds en kontaktman och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan.
Genomförandeplanen påbörjas så snart som möjligt efter att insatsen startat
och ska vara upprättad inom 14 dagar.
 Genomförandeplanen följs upp tillsammans med kontaktman vid behov och
minst 2 gånger per år.
 Du erbjuds ett uppföljningssamtal med biståndshandläggare inom 2 månader
efter att insatsen startat. I samtalet följs beslutet upp, om du har en
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genomförande plan, om du har inflytande och känner dig delaktig, samt om du
är nöjd.
Du bestämmer om din anhörig/närstående/god man ska vara med dig när
genomförandeplanen skrivs samt vid uppföljningssamtal.
Du blir kontaktad av personal om de inte kan komma på avtalad tid, +/- 30
min.
Personalen som kommer till dig presenterar sig och visar fotolegitimation.
När du fått beviljat biståndsbeslut med omsorgsinsats och valt utförare för din
hemtjänst skall insatserna påbörjas inom 2 dagar.
Du som har trygghetslarm får hjälp vid akuta larm så snart som möjligt, senast
inom
30 minuter och för övriga larm senast inom 60 minuter

Allmän frågestund till Kerstin Ericsson.
Kerstin Ericsson informerar vidare att ny ruta finns på broschyren ”Åsikten” med
tillägg angående värdighetsgarantier. Åsikten är namnet på Halmstads kommuns
service för dig som vill lämna en åsikt om kommunal verksamhet.
Ingrid Gunnarsson uppmanar till att informera om garantierna på kommande
föreningsmöten.
Kommunala pensionsrådet tackar Kerstin Ericsson för informationen.
§ 53
Information från Räddningstjänst – brandorsaker i det egna
hemmet/brandskydd i din bostad
Johan Ericsson från Räddningstjänst, Halmstad, informerar att räddningstjänsten
främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd.
Brand
Många bränder startar för att vi, människor, begår misstag som hänger ihop med att
vi glömmer stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Många gånger handlar
det om okunskap som gör att människor handlar fel.
Det vanligaste är att bostadsbränder sker i samband med att vi lagar mat eller för att
vi använder husets eldstad till exempel kamin och öppen spis. Låt inte minnena gå
upp i rök.
För äldre med begränsad rörlighet finns det anledning att vara särskilt försiktig vad
gäller brand. 60 procent av alla bränder i byggnader sker i bostaden. Oavsett
orsaken kan mycket göras för att förhindra att bränder uppstår, Många bränder börjar
i köket, ofta startar de i en kastrull som kokar torrt. En s.k. spisvakt kan hjälpa till att
stänga av spisen om du glömmer den. Levande ljus som står för nära en gardin eller
ljudsdekorationer som lätt fattar eld, är också föremål som brinner lätt. Tänk
förebyggande. Sängrökning är vanligaste orsaken till dödsbränder. Kontrollera
brödrosten med en gammal sladd. Tänk på att en del lampor blir väldig varma, därför
att det är viktigt att de inte riskerar att komma i kontakt med något brännbart.
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Bra utrustning!
Vid tre av fyra dödsbränder saknas fungerande brandvarnare. Om en brand inträffar
är brandvarnaren en billig livförsäkring. Röken får brandvarnaren att ge signal,
annars är risken stor att du inte vaknar.
Ha gärna en brandfilt i beredskap. Annan utrustning som bör ingå i det egna
brandskyddet är pulversläckare. Både filten och brandsläckare ska placeras så att
det snabbt och enkelt går att komma åt dem vid behov.
Vad som behövs för att det ska brinna – brandtriangeln.
För att något ska kunna börja brinna och sedan fortsätta brinna behövs, bränsle, syre
och värme.
Fallolyckor och skador i samband med fall
Vem som helst kan ramla omkull – när som helst. Men riskerna ökar med stigande
ålder. Nedsatt rörelseförmåga, balans och syn är faktorer som ökar risken för fall och
skada. Men det finns sätt att minska riskerna
Trygg i trafiken
Mörker och väder som försämrar sikten, halka, ojämnt underlag – det finns många
faktorer som påverkar våra möjligheter att ta oss fram på ett säkert sätt utomhus.
Tänk på att bära reflexer och byt ut dem ofta. Gå säkrare med rätt utrustning, skor ed
sulor i grovt mönster, halkbroddar eller gåstavar. Ta det lugnt- se till att vara ute i god
tid då det är halt.
Brand i offentlig lokal
Vad händer om det börjar brinna i köpcentret? På bion? Eller på andra offentliga
ställen? Ta för vana att alltid kontrollera var utrymningsvägarna finns.
Om du befinner dig i en offentlig lokal, exempelvis köpcentra, bio, idrottshallar, hotell
eller andra lokaler, är det viktigt att du vet var du kan ta dig ut om det börjar brinna.
Det kan vara livsavgörande med snabb utrymning eftersom brandröken är mycket
giftig.
Brandbegränsningar
Ett flerbostadshus är indelat i olika utrymmen mellan vilka en brand inte ska kunna
sprida sig vidare inom en viss tid. Indelningarna kallas brandsceller. Varje lägenhet
ska vara en egen brandcell och dimensionerad för att stå emot brand- och
rökspridning mellan lägenheterna mellan 30-60 minuter. Dörrarna mellan de olika
brandcellerna kallas branddörrar och är specialgjorda för att stå emot brand. För att
brandspridningen ska hindras är det viktigt att dessa hålls stängda.
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Sätt stopp för brott
Med goda grannar, praktiska hjälpmedel och en hel del enkla knep skyddas hemmet
från intrång. Ordentliga lås och sprintar, dörrkedja eller dörrspärr, tittöga är några
exempel att skydda sig för brott.
Läs gärna på hemsidan, MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
https://www.msb.se/
Vill även upplysa om VMA.
Viktigt Meddelande till allmänheten (VMA) har tillkommit för att snabbare kunna nå
allmänheten för att varna och informera i samband med olyckor eller händelser som
riskerar att orsaka störningar i samhället. Signalen testas fyra gånger om året den
första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad. Nästa
larmprov genomförs den 2 december 2013 (Fredrik).
Nytt nummer 113 13
113 13 är ett nytt nummer som du ringer för att få information vid allvarliga olyckor
och kriser i samhället. Tjänsten kommer från SOS Alarm och du kan ringa dygnet
runt. Om det är omedelbar fara för någons liv är det förfarande 112 som gäller.
Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget
att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram
numret som ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och
statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i
samhället.
Det kan handla om en större storm, en influensaepidemi, eller översvämning. Är du
till exempel orolig att vägen till jobbet är översvämmad eller om kranvattnet är
drickbart då är 113 13 rätt nummer att ringa.
Allmän frågestund.
Kommunala pensionsrådet tackar Johan Ericsson för informationen.
§ 54 Anmälda frågor (enligt § 50)
a) Lokalbehov för föreningar – det finns få tillräckliga stora lokaler.
Lisbet Svensson HVF, informerar att det finns lokaler att hyra på Vallås
äldreboende, på Nyhem serviceboende och på Karl XI serviceboende, dock
tar inte lokalen fler personer än 100 stycken.
Ingrid Gunnarsson, PRO menar att det finns otillräckligt med stora lokaler och
kommer att ställa frågan till Kommunfullmäktige.
b) Äldrestödjarna kan man inte ta till vara på deras arbete?
Lisbet Svensson, HVF informerar att Hemvårdsförvaltningen tar vara på deras
arbete som mycket det går – ska vara som ett komplement till ordinarie
personal.
Jan-Erik Jäderblom, PRO framför att detta fungerar bra i Oskarström.
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c) Information av Anneli Bjärnhag angående läkemedel på äldreboende.
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat stort de senaste två
decennierna. Med nya läkemedel och behandlingsprinciper har vi större
möjlighet att behandla åldrandets sjukdomar, men läkemedelbehandling
innebär också risker. 10-30 procent av akuta sjukhusinläggningar av äldre
beror på läkemedelsbiverkningar.
Genom att regelbundet erbjuda läkemedelsgenomgångar till äldre kan
läkemedelsrelaterade problem förebyggas. Halland har sedan flera år arbetat
med läkemedelsgenomgångar till äldre på särskilt boende – ”Modell Halland”.
Syfte med genomgångarna är att genom utvärdering och omprövning optimera
läkemedelsbehandlingen och därigenom förbättra hälsan och minska problem
kopplade läkemedel. Läkemedelgenomgångar enligt ”Modell Halland” har nu
vidareutvecklats för att kunna införas som en del i det ordinarie arbetet med
äldre på särskilt boende och ska erbjudas minst en gång per år. Mer
information om läkemedelsgenomgångar finns på:
www.regionhalland.se/modellhalland
Anneli Bjärnhag hänvisar till Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i
hälso- och sjukvården kan man läsa om ändringar i föreskriften.
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1/Documents/2012_9.pdf.
Dessutom finns mer information på www.ledningskraft.se
Kommunala pensionärsrådet tackar Anneli Bjärnhag för informationen.
d) Microfonerna på KARL XI och Nyhems servicehus, bör eller måste
kompletteras, orimligt att vi inte har tillgång till myggor där!
Besvaras av Lennart Svensson vid nästa sammanträde.
e) Finns det en apotekare anställd för Halmstad kommun?
Lisbet Svensson, HVF besvarar frågan, att detta inte finns utan apotekarna är
anställda av regionen.
f) Varför är avgifter för larm så hög – avgiften ska dessutom höjas nästa
år?
Lisbet Svensson, HVF svarar att alla förvaltningar har omprövningar, detta
innebär att man ska kunna effektivisera utan att det ska påverkar kunden.
Kvalitén ska inte bli sämre. Det finns många kommuner som har högre avgift
än Halmstad. Vid föregående sammanträde i Hemvårdsnämnden föreslogs en
höjning av hemvårdsavgiften över index. Bland annat föreslogs att
månadsavgiften för trygghetslarm höjs med 8 kr. Emellertid har ekonomin har
ljusnat.
Se rubriken Ekonomiskt rapport vid Hemvårdsnämndens 2013-10-23.
http://www.halmstad.se/omkommunen/politikochdemokrati/namnder/hemvards
namnden/protokoll.6323.html
Ingrid Gunnarsson, PRO, påpekar att alla höjning påverkar kunden, om det så
enbart är enligt index.
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Lena Nordström, SPF, ställer frågan om man inte kunde få en avgift i
förhållande till nyttjandegraden.
g) Frågor angående Attendo – om att minska nattbemanning.
Vårdbolaget Attendo vill minska nattbemanningen på två av sina äldreboende.
Fackförbundet kommunal varnar för personalens arbetsmiljö och för
patientsäkerheten, men Attendo står fast vid sitt beslut. Ann-Charlott Mankell,
hemvårdsnämndens ordförande besvarar frågan. Varken
Hemvårdsförvaltningen eller medicinskt ansvarig sjuksköterska, ser att
patientsäkerheten kan garanteras vid en bemanningsminskning. Vi kan inte
ställa krav på bemanningen, men vi kan ställa krav på att vården ska vara
patientsäker och följa förvaltningens riktlinjer vad gäller god vård- och omsorg.
Vi kommer att följa detta noggrant, exempelvis att göra oanmälda inspektioner.
Viktigt att skriva avvikelser.
Astrid Johansson, PRO undrar när avtalet omförhandlas. Avtalet omförhandlas
år 2015.
Karin Sävlind, SPF, frågar om det är samma personaltäthet på Attendo som hos
egenregi. Ann-Charlott Mankell svarar att det är lägre personaltäthet på
Attendo.
Ros-Marie Henriksson, upplyser att det tidigare varit på tal om minskning av
nattbemanningen på äldreboende Andersberg och Patrikshill, men då
stoppades planerna. Anser att Attendo inte lyssnar på kommunen. Kommunen
har det yttersta ansvaret.
Jan Preuss, PRO framför åt samtliga pensionärsorganisationer i KPR:s vägnar
att det föreligger ett stort önskemål att få tätare information från
Hemvårdsförvaltningen och Hemvårdsnämnden.
h) Boende i området " Söndrumsgården” har synpunkter och önskemål
angående linje 65:s sträckning. Idag kör den en lång sträcka där det inte finns
någon bebyggelse. De boende i ovannämnda område tycker att de har för
långt till linje 30:s hållplats vid Söndrumsskolan. Det är många av de boende
som har svårt att gå och skulle få stor nytta om linje 65 kunde passera deras
bostadsområde. Kan man ha en diskussion med Hallandstrafiken?
Ett stark önskemål från PRO Söndrum att buss 65 går via Gamla
Tylösandsvägen förbi Söndrum kyrka, Söndrumsskolan, Söndrums Idrottsplats
och bebyggelsen vid Söndrumsgården.
Frågan skjuts till 5 december och kommer att besvaras av Sabina Andersson
Trafikstrateg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun.
§ 55 Övrigt
Nytillkomna frågor:
Dörrförsäljare vid servicehus – skjuts upp till nästa sammanträde.
Ekonomin för fritidsledare – skjuts upp till nästa sammanträde
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Frågan angående färdigbehandlande patienter på sjukhuset – skjuts upp till
nästa sammanträde
Ansvaret på måltidsverksamheten utreds – vad händer.
Stadskontoret genomför utredning och har till sin hjälp en projektgrupp
bestående av representanter med ansvar för måltidsverksamhet på varje
förvaltning. Utredningen beräknas att vara färdig för presentation i
kommunstyrelsen i slutet av oktober. Se gärna hemsidan:
http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/ansvaretformaltidsverksamh
etenutreds.9689.html
http://www.halmstad.se/omkommunen/politikochdemokrati/insynochpaverka
n/offentligahandlingar/protokollochsammantraden.1897.html

Nästa års sammanträdesdagar
6 februari
3 april
12 juni
2 oktober
20 november
11 december
För kännedom – sökvägen till KPR:s protokoll är;
http://www.halmstad.se/omkommunen/politikochdemokrati/pensionarsradet.
865.html
Nästa sammanträde 5 december 2013, startar med ett studiebesök på
hjälpmedelcentralen i Kistinge, Kistingevägen 2, 302 62 Halmstad och avslutas med
sammanträde samt jullunch på Nyhems servicehus.
Ärenden till nästa möte anmäls till Ann-Kristin Karlsson tel. 035-13 96 71, senast 20
november.
§ 56
Avslutning
Jan Preuss tackar för dagens sammanträde
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