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§1
Mötets öppnande
Henrik Oretorp öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3
Val av justerare
Gun Yström, PRO valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande Henrik Oretorp.
§4
Information angående nya leverantörer av hemtjänst
Jennie Vidal informerar om att totalt finns det 7 leverantörer av hemtjänst. Ingen förändring
från föregående rapport.
§5
Kollektivtrafik
Hans Barrett och Björn Stenbäck från Hallandstrafiken presenterar sig.
Sabina Andersson från Samhällsbyggnadskontoret presenterar sig.
Björn Stenbäck informerar om allmän kollektivtrafik som består av busstrafik (linjetrafik,
skolskjutstrafik), tågtrafik, anropsstyrd trafik (färdtjänst, sjukresor, närtrafik), övrigt (butiker
och kundcenter).
Kollektivtrafiken skapar tillväxt.
• Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa ett attraktivt och starkt Halland
• Kollektivtrafiken skapar attraktiva stadsmiljöer
Strategi
• Koncentration till stråk där förutsättningar för ökat resande är goda
• Samhällsekonomiskt synsätt
• Faktabaserade beslut
• Fördela resurser – bäst för flest!
Resandeutvecklingen totalt i Halland ökade 3 % 2015 i jämförelse med 2014.
Från 16,4 till 16,9 miljoner resor.
Från och med december 2015 kör Pågatåget mellan Halmstad och Helsingborg.
Hans Barret informerar om anropsstyrd trafik - färdtjänst, sjukresor.
Ing-Britt Hansson, SKPF framför att utropen på bussarna sker bara till 50 % och de är oftast
väldigt tysta. Det är svårt att höra om man sitter långt bak i bussen.
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna
kollektivtrafiken. Färdtjänstens uppgift är att underlätta för personer som har
funktionsnedsättning att leva ett så aktivt liv som möjligt.
För att ha rätt till färdtjänst så måste man vara folkbokförd i kommunen, ha en bestående
medicinsk funktionsnedsättning med minst 3 månaders varaktighet eller ha väsentliga
svårigheter att på egen hand använda sig av den ordinarie kollektivtrafiken.
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Handläggning av färdtjänst görs av Region Hallands färdtjänsthandläggare. Kundens
individuella förutsättningar ska speglas i kundtillståndet, ex. det kan gälla hämta/lämna tider,
följas in, lämnas till personal eller behov hjälpmedel.
Sjukresor är en lag om resekostnadsersättning och gäller resor mellan hemmet och
vårdinrättningar som har avtal med Region Halland. Egenavgiften är för närvarande 80 kr, för
asylsökande 40 kr. Högkostnadsskyddet är 1600 kr. I första hand ska Region Hallands
sjukreselinjer bokas för sjukresa. Kundens individuella förutsättningar ska speglas i
kundtillståndet, ex. det kan gälla hämta/lämna tider, följas in, lämnas till personal eller behov
hjälpmedel.
Utförare av sjukresor – Det görs ca 2500 resor/dag på 500-600 förare, omsättning 10 mkr i
månaden. Vid åttatiden på morgonen är det ca 200 fordon igång i länet. Om föraren är över
65 år krävs ett läkarintyg in. Samtliga förare utbildas under 2 dagar, förarcertifiering som
avser service och bemötande, avtalskännedom, prov och certifiering. Personbilarna måste
vara miljöfordon. Förarna måste också klara det svenska språket.
Ingrid Gunnarsson, PRO framför att samåkning till samma möten från adress med
trappuppgångar intill varandra borde kunna genomföras.
Hans Barrett informerar om att drygt hälften av resorna är samåkning och högst 3 personer
sätts i samma färdtjänstbil.
Ingrid Gunnarsson, PRO påtalar också att färdtjänsten inte stannar om det i bokningen inte
finns med att det ska göras ett stopp.
Jennie Vidal informerar om att personalen på våra äldreboenden möter ofta upp kund vid
färdtjänsttransport och ibland har inte kund pengar med sig. Jennie undrar om det är möjligt
att fakturera kund?
Hans Barret informerar om att 11 personer i Falkenberg testar detta.
Från 1 mars 2016 kommer detta att gälla alla kunder i Falkenberg och från 1 juni ska fem
kommuner starta med att egenavgiften faktureras till kund.
Frågor gällande kollektivtrafiken:
1. Hur ser planeringen ut för linjesträckningar i framtiden?
Björn Stenbäck informerar om att hållplatser tas bort för att snabba på
linjesträckningen, vilket till största delen är genomfört nu. Längsta avstånd mellan
busshållsplatser är 400 meter. Resecentrum ska vara klart juni 2017.
2. Kommer det att finnas trafik på Brogatan förbi Stora torg?
Björn Stenbäck svarar att Stora torg är en viktig målpunkt så planen är att behålla
linjesträckning där.
3. Det finns ett stort önskemål om att få möjlighet att köpa en tidtabell. Går det?
Björn Stenbäck informerar om att tryckta tidtabeller försvann under 2014 och de
kommer inte tillbaka. Däremot finns det en mobilapp och även en hemsida där
tidtabellerna finns. Det går också att besöka kundbutiker där man kan be att få
hemskickat tidtabell som efterfrågas. Gun Yström, PRO påtalar att organisationernas
åsikt är att de är beredda på att betala en liten summa för att få en tidtabell.
Nils Axelsson, kommunens representant framför att det ofta är tomma bussar vissa tider på
dagen och vad kostar det skattebetalarna egentligen.
Björn Stenbäck påtalar att för att kunna erbjuda en bra kollektivtrafik så måste det erbjudas
tider under dygnets timmar.
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Lennart Germundsson, kommunens representant framför att det är dåligt med
allergisanerade bilar.
Hans Barret svarar att det finns inga bilar alls som är allergisanerade.
Ing-Britt Hansson, SKPF undrar hur korsningen ska klara den ökade trafiken när
resecentrum är klart.
Sabina Andersson, samhällsbyggnadskontoret informerar om att hållsplatserna utmed
Laholmsvägen ska göras större för stadsbussarna. Förhoppningen är att inte biltrafiken ska
öka.
Mauritz Brorsson, SPF framför att vissa bussar ex. 45: an och 319 inte går inom Vallås
centrum, vilket kan vara ett bekymmer för de äldre som ska till Vallås vårdcentral då de får
gå från stora vägen.
Sabina Andersson, samhällsbyggnadskontoret framför att Hallandstrafikens strategi är att
bussarna ska komma snabbt in till centrum. Byte får då göras till annan buss som går förbi
Vallås centrum.
§6
Välfärdsteknologi
Mia Lundholm, kvalitetsutvecklare på Socialförvaltningen informerar om välfärdsteknologi, Att
leva med digitalt stöd.
Teknik för inkludering – ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet,
delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en
funktionsnedsättning.”
Vad kan det innebära att leva med ett digitalt stöd.
Ex. Stina behöver hjälp men är väldigt mån om sin integritet. När Stina vaknar har hon
bildkommunikation med boendestödet. Belysningen i sovrummet och angränsande rum
aktiveras när fötterna rör mattan nedanför sängen. Stina är på promenad med sin hund med
sin permobil. Eftersom Stina har svårigheter att orientera sig har hon en GPS. Diverse
varuinköp görs via surfplatta och levereras via samordnad varudistribution. Stina kan själv ta
blodtryck och blodvärde som sedan skickas till vårdcentralen. Stina ringer upp sin syster via
surfplattan. Stina kan delta i möten online. Medicinen är fördelad i dospåsar. Stina behöver
få en påminnelse om att ta medicinen vilket en maskin gör och den öppnar också påsen.
Stina följer KF sammanträde eller annan önskad information via surfplattan och frågor kan
skickas in via app. Stina får besök av personal varannan dag då de går igenom att tekniken
har fungerat. Journalen tas fram via surfplattan. Tillsyn på natten görs via en
trygghetskamera.
Inför mötet med KS fick Mia Lundholm och Kristian Hafskjär i uppgift att fundera över hinder
och möjligheter, politik och förutsättningar.
• Teknikvana brukare/kunder och medarbetare
• Samverkan med teknikföretag så att de kan ta fram lösningar till oss
• Innovativt och tillåtande klimat
• Internetuppkoppling och mobiltäckning
Jennie Vidal framför att vi behöver ha en dialog angående de äldres syn på att använda
teknik vilket skulle kunna vara en valmöjlighet som ett komplement till den mänskliga
kontakten. Jennie poängterar att det är den enskilde som väljer själv.
Mia Lundholm framför att hon gärna kommer ut i organisationerna och informerar om
teknikmöjligheter.
Ingrid Gunnarsson, PRO föreslår att ha ett seminarium på Alla Hjärtans Hus.
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§7
Syn- och hörselinstruktörer
Anna-Karin Svensson och Helena Johansson informerar om syn- och hörselverksamheten.
• 2015 var det 60 nyregistrerade kunder.
• 367 hembesök gjordes under 2015.
• Drop in verksamhet finns på Alla Hjärtans Hus – 429 besök 2015
• Drop in i övriga kommunen ex äldrelägenheter – 115 besök
• Grundutbildning genomfördes för 31 personal under hösten 2015 gällande syn och
hörsel.
• 145 personer fick information på olika möten om syn och hörsel.
• Verksamheten vänder sig till vuxna personer med syn och höselnedsättningar.
• Verksamheten arbetar förebyggande med punkinsatser och hembesök.
• Verksamheten utgår från kundens specifika problem och frågeställning.
• Verksamheten utför inte syn eller hörseltester.
• Verksamheten informerar och utbildar.
•
•
•
•

Målet är att utveckla kundens förmåga att leva så tryggt, aktivt och självständigt som
möjligt.
Träning i dagliga aktiviteter i hemmiljö, närmiljö och utemiljö.
Se över bostad och belysning.
Stärka självkänslan för att undvika isolering.

Hjälpmedel
• Förskriver ej syn- och hörhjälpmedel.
• Utlåning och information av ej förskrivna hjälpmedel.
• Träning av hjälpmedel.
• Uppmärkning.
Mauritz Brorsson, SPF tipsar om periskopglasögon.
§8
Information
Återremisser av äldreboenden
Jennie Vidal informerar om återremitterade ärenden gällande förslag på avveckling av icke
ändamålsenliga särskilda boenden. Se hemvårdsnämndens beslut nedan.
Återremiss avseende avveckling av Hemgårdens äldreboende med redovissning
förutsättningarna för särskilt boende respektive möjligheterna att genomföra
försöksverksamhet med trygghetsboende i Eldsberga
Beslut
1.
Hemvårdsnämnden vidhåller tidigare beslut om avveckling av Hemgården med
hänvisning till utredningen (bilaga 2).
2.

Hemvårdsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att inleda pilotprojekt
med försöksverksamhet avseende trygghetsboende i Eldsberga enligt
utredningen (bilaga 1). Inflyttningsklart senast 2018.

3.

Hemvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge i uppdrag att ta sikte på
framtidens boende med en tidshorisont fram till 2035 för att undersöka behovet
av bostäder för äldre i geografiskt område som även innefattar Eldsberga.

4.

Hemvårdsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.
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Beslut KS 1/3 och KF 29/3.

Jennie informerar om initiativärende på nämndens sammanträde 160127.
Previa har haft i uppdrag av Hemvårdsförvaltningen att undersöka arbetsmiljön på
Almgården och Hemgården utifrån att en generell bedömning och beskrivning av
arbetsmiljön med utgångspunkt i arbetsmiljölagens krav för de mest frekventa
arbetssituationer på Almgårdens och Hemgårdens äldreboenden.
Previa redovisar sin bedömning den 2016-01-14 i två olika rapporter för vardera
äldreboende, Almgården och Hemgården, utifrån gjorda besök på respektive arbetsplats.
Previas bedömning ang. Hemgården i Eldsberga är att arbetsmiljön för personalen inte är
acceptabel vid hjälp på toaletter eller vid användning av mobil lyft i rummen. Dörrar till
toaletter är otillräckligt breda för rullstol därtill får inte rullstol plats i toalettutrymmet.
Toaletterna uppfyller inte dagen krav när det gäller denna typ av boende. Boenderummets
storlek är på gränsen att ge tillräckligt med arbetsutrymme vid användning av mobil lyft. Om
arbetsutrymmet skall vara tillräckligt förutsätter det att det i princip inte finns andra möbler i
rummet.
På Almgården anger Previa att arbetsmiljön för personalen i boenderummen är godtagbar.
Arbetsmiljön är dock inte acceptabel i toaletterna som saknar dusch.
Utifrån att Hemvårdsnämnden har yttersta arbetsmiljöansvaret behöver informationen delges
för att vidta nödvändiga åtgärder.
Beslut
1.
Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av Previas rapporter
avseende Almgården och Hemgården och lägga den till handlingarna.
2.

Hemvårdsnämnden beslutar att ge Hemvårdsförvaltningen i uppdrag att snarast
upprätta en åtgärdsplan för Almgården och Hemgården.

3.

Hemvårdsnämnden beslutar att prioritera de två kunderna vars behov
ombesörjs med mobila liftar till andra äldreboenden i äldreboendekön.

4.

Hemvårdsnämnden beslutar att prioritera befintliga kunder som kan få behov av
mobila liftar till andra äldreboenden i äldreboendekön.

Återremiss avseende avveckling av Almgårdens äldreboende med redovisning av
förutsättningarna för särskilt boende respektive möjligheterna att genomföra
försöksverksamhet med trygghetsboende i Getinge
Beslut
1.
Hemvårdsnämnden vidhåller tidigare beslut om avveckling av Almgården
med hänvisning till utredningen (bilaga 2).
2.

Hemvårdsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att inleda pilotprojekt
med försöksverksamhet avseende trygghetsboende i Getinge enligt
utredningen (bilaga 1). Inflyttningsklart senast 2018.

3.

Hemvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge i uppdrag att ta sikte
på framtidens boende med en tidshorisont fram till 2035 för att undersöka
behovet av bostäder för äldre i geografiskt område som även innefattar
Getinge.
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Hemvårdsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.

Besluten KS 1/3 och KF 29/3.

Återremiss avseende avveckling av Patrikshills äldreboende för att undersöka alternativa
användningsområden inom hemvårdsnämndens ansvarsområde
Beslut
1.
Hemvårdsnämnden beslutar, i enlighet med utredningens (bilaga 1) slutsats att
inte rekommendera flytt av verksamheter till Patrikshill.
2.

Hemvårdsnämnden vidhåller tidigare beslut om avveckling av Patrikshills
äldreboende med hänvisning till de slutsatser som kan iakttas i utredningen
(Bilaga 1).

3.

Hemvårdsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.

Återremiss avseende Bäckagårds äldreboende till kommunstyrelsen i avvaktan på
slutsatser från utredningen om Patrikshills äldreboende
Beslut
1.
Hemvårdsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta utreda
förutsättningarna att använda Bäckagårds lokaler för hemvårdsnämndens
verksamhet.
2.

Hemvårdsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.

Gun Yström, PRO föreslår att KPR ska göra en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen
om behovet av korttidsplatser. KPR delar Gun Yströms uppfattning.
Jennie Vidal informerar om att hemvårdsnämnden har beslutat om utökade korttidsplatser
under 2015 med anledning av det ökade behovet, men enligt behovsprognos behövs
ytterligare platser.
Årsredovisning
Jennie Vidal informerar om hemvårdsnämndens måluppfyllelse 2015.
Nämnden når 4 av 6 mål. De mål som vi inte når är kvalitetsregistren, Senior Alert, BPSD
samt hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap (höga sjuktal). Mål är 25 sjukdagar/anställd.
Se bifogade bilder.
Kommunens kvalitet i korthet. Halmstad har enligt denna undersökning en mycket god
äldreomsorg jämfört med riket. Se bifogade bilder.
Bokslut
Jennie Vidal informerar om bokslutet för 2015 som visar ett underskott på
25 364 kkr. De främsta anledningarna till underskottet är att antalet tillkommande
äldreboendeplatser som är betydligt större än vad budget medger, merkostnader för
framtidens hemsjukvård samt att nattpatrullens insatser är i den storleksordningen att det
medför ett stort budgetöverskridande.
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Hemvårdsnämnden har begärt resultatbalansering med 21 mkr.
Verksamhetsplan 2016-2018
Jennie Vidal informerar om verksamhetsplan 2016-2018. Eventuella frågor på
verksamhetsplanen besvaras på mötet 21/4.
Beslut bemanningspengar
Kommunala pensionärsrådet fick på mötet 151215 information om bemanningspengar och
förslag på tilldelning gällande en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Då förvaltningen har
fått ansökta medel så verkställs tilldelningen enligt plan.
§9
Anmälda frågor
 Ang. kollektivtrafik: Varför kan inte bussen till Östra stranden göra ett stopp före
svängen till Hagön Se bilaga 8
 Behov av översyn av P-platserna på Gröningen. De flesta H-platser tomma. Många
kommer med färdtjänst eller övrig transport. Det råder djungelns pakeringslov.
Svar: Har man inget handikapptillstånd så förstår jag att det är problematiskt, men vet
inte hur man skall kunna lösa det med den kategori som är rörelsehindrade, men inte
tillräckligt för att få handikapptillstånd. Skylten vid infarten om att parkeringsplatsen är
avsedd för rörelsehindrade räcker ju inte. Det är ju tyvärr inte många som går längre
än vad de behöver. Skulle jag minska ner antalet uppskyltade handikapplatser så kan
jag garantera att de blir fulla med andra bilar. De platserna behövs för både
privatpersoner och bussar från gruppboenden och liknande. Mvh/Ulf Boberg,
Trafikingenjör
 På de tidigare serviceboenden är de allmänna toaletterna mer än obekväma för de
som har funktionshinder: Skaffa förhöjningar till samtliga.
Svar: Arbetsterapeuterna på kommunrehab ser på detta så här:
Offentliga toaletter är utformade efter en ”standard” som gör att toalettstolens höjd
ska passa så många som möjligt. Om man av någon anledning har svårt att resa sig
upp från en låg toalett så kan man använda handikapptoaletten i stället där man med
hjälp av armstöden kan sätta sig och resa sig på ett säkert sätt. Kommunrehab
förskriver enbart toalettförhöjningar på individnivå och utrustar inte äldrelägenheter
med grundutrustning.
HFAB ansvarar för fastigheten.
 Vem ansvarar för bord som försvinner i samlingssalen på Karl X!?
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Svar: Enhetschef Jessica Nilsson har husansvar på Karl XI:s äldrelägenheter. Det har
framförts till Jessica Nilsson att det är dåligt skick på många av borden och att det
finns önskemål om införskaffande av några fler stora bord.
 Kulturarrangemang i samverkan med exempelvis pensionärs föreningar. Hur fungerar
detta?
Svar: ”Hemvårdsförvaltningen ser mycket positivt på all samverkan med föreningar
som kan gynna våra kunder. Det finns möjlighet för föreningar att söka
subventionsbidrag för underhållare ur Region Hallands kulturutbud, märkta
”subventionerade program”. Det finns möjlighet att tillsammans med förvaltningens
Förebyggande verksamhet hitta olika projekt inom kulturområdet som kan gagna
både förvaltningens kunder och föreningarnas medlemmar, t.ex. hobbycaféer eller
musikunderhållning. Vid funderingar eller förslag på samverkan är ni välkomna att
kontakta aktivitetsledare Åsa Ojala, så hjälper hon er vidare.”
 Varför kan inte obrutna förpackningar och steriliserbara hjälpmedel återanvändas.?
Kan inte stora delar av detta kunna skänkas till krigshärjade zooner, flyktingläger m.m.
Vissa verksamheter inom kommunen. ex. funktionshindrade, arbetsträning, ungdoms
satsningar m.m borde kunna jobba med detta?
Svar: Vi kan inte använda materail som varit i någons hem, av flera anledningar,
bland andra hygienskäl. Det mesta som finns hemma hos kund är specifikt för denna,
och kan inte gå vidare till andra kunder. Vad gäller obrutna förpackningar t.ex.
inkontinens material så hade det kunnat användas av andra tex skicka iväg till
hjälporganisationer mm. I så fall är det ju några som måste ansvara för dessa
transporter, sortering mm och detta har vi inte kapacitet för i verksamheten. Det
handlar också om lagerhållning av materialet, och förvaring.
Om detta skulle vara möjligt är det helt frivilliga krafter som får ta sig an detta, och
ligga helt utanför vår verksamhet.
§ 10
Övriga frågor
• Klargörande kriterier för särskilt boende efterfrågas
Jennie Vidal framför att information gällande hur man ansöker om samt tilldelning av
särskilt boende finns på hemsidan www.halmstad.se
://www.halmstad.se/omsorgstod/aldre/boende/aldreboende.698.html
”Du som har ett större omsorgsbehov och av olika skäl inte längre kan bo kvar i ditt
hem, kan ansöka om att flytta till ett äldreboende. I äldreboendet kan du få den hjälp
du behöver dygnet runt. Äldreboende beviljas utifrån dina individuella behov.
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården.”
•

Kostnad för sjukgymnastik – Enslövsföreningen får betala för
sammanträdeslokaler och att de har pensionärsgymnastik
Förvaltningen lyfter frågan vidare för kontakt med Gunilla Bäck.
Vid telefonsamtal med Gunilla Bäck 2016-02-15 framkommer att det är lokaler i
skolansgymnastiksal som används för den lättgympa som pensionärerna i Åled
bedriver och det är kultur och fritidsförvaltningen som tar ut en avgift på cirka 3200
kronor per år för lokalen. Hemvårdsförvaltningens lokaler vid äldrelägenheterna i Åled
är dels för små och dels inte lämpade för gymnastik. Gunilla Bäck framför att de är
pigga och rörliga pensionärer och de ser gymnastiken som en viktig faktor för att
kunna upprättålla sin rörlighet.
Svar: Chefen för förebyggande verksamhet återkommer i frågan.
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•

Utredning sjukfrånvaro
Jennie Vidal återkommer med en redovisning på KPR mötet den 21/4.

•

Kostnad för att ligga kvar på sjukhus
Jennie Vidal informerar om att betalningsansvaret debiteras med en dygnskostnad på
4666 kr/ dygn (år 2015).

•

Mauritz Brorsson, SPF undrar över datum och tid för nästa möte
På mötet i januari så ändrades datumet för mötet i april från 14/4 till 21/4
kl. 13-16 på Vallås äldreboende.

§ 11
Mötet avslutades och Henrik Oretorp tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för
avslutat. Nästa sammanträde är den 21 april 2016 kl. 13.00 – 16.00 på Vallås äldreboende.
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