HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21

Plats och tid:

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet,
2016-04-21, kl. 13.00 - 16.00

Beslutande:

För PRO
Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson, Karl-Erik Lövdahl
För SPF
Mauritz Brorsson, Ann-Margret Nilsson
För SKPF
Anna-Greta Bengtsson, Dagmar Luhanka
För RPG
Ingen närvarande
Förtroendevalda
Lennart Germundsson, Nils Axelsson, Anders Lövgren,
Rose-Marie Henriksson

Ersättare:

Jan-Erik Jäderblom PRO, Hans Emanuelsson SPF, Karin Sävlind
SPF, Ing-Britt Hansson SKPF

Övriga:

Gun Yström PRO, Jennie Vidal, Jeanette Hembring-Stjernström

Utses att justera:

Ingrid Gunnarsson

Sekreterare:

__________________________
Jeanette Hembring-Stjernström

Ordförande:

__________________________
Gun Yström

Justerande:

__________________________
Ingrid Gunnarsson

Paragraf 12 - 22
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§ 12
Mötets öppnande
Gun Yström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 13
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 14
Val av justerare
Ingrid Gunnarsson valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande Gun Yström.
§ 15
Information angående nya leverantörer av hemtjänst
Jennie Vidal informerar om att det totalt finns 7 leverantörer av hemtjänst.
Ingen förändring från föregående rapport.
§ 16
Information om invånardialoger - ”Hur/var vill du bo som äldre med perspektiv 2035”
Kerstin Ericsson informerar om invånardialoger med perspektiv 2035. Hur vill du som äldre
bo?
Syftet
 Att via dialog med invånarna få in synpunkter på hur man vill bo som äldre i
Halmstads kommun med ett långsiktigt perspektiv år 2035
Resultat
 Dialogerna ska ge en bild av vad deltagarna tycker är viktigt i framtida boende.
 Resultatet från dialogerna kompletteras med kvalitativa underlag, demografi,
omvärldsfaktorer etc. i kommande planeringsarbete och i strategiska beslut.
Invånardialogmöten - Var - När - Hur?
Fem dialogmöten, måndagskvällar kl. 18-20, undantag v. 16 torsdag kväll.
1 möte/vecka från v. 15 tom v. 19.
11/4 Oskarström, Folkets hus
21/4 Alla hjärtans hus
25/4 Harplinge, Lyngåkraskolans matsal
2/5 Andersberg, Medborgarservice festsalen
9/5 Trönningeskolans matsal

31 personer deltog på mötet
81 personer är anmälda, FULLT!
69 personer är anmälda
25 personer är anmälda
19 personer är anmälda

Form:
Dialogcafé. Placering vid bord med 6-8 deltagare + samtalsledare och sekreterare.
Max 80 deltagare/tillfälle. Deltagande via anmälan till Halmstad Direkt.
Fika serveras under samtalet.
Teman att samtala kring
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Service och kostnader
• Miljö och boendeform
• Socialt liv
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Medborgarnas synpunkter som framkommit vid de olika dialogtillfällena kommer att
sammanställas i en rapport vilken kommer att presenteras för hemvårdsnämnden på
sammanträdet den 25 maj.
Nils Axelsson framför att lägenheter som byggs i framtiden behöver vara anpassade så att
det går att bo kvar även om den boende får någon form av funktionshinder.
§ 17
Revidering av värdighetsgarantierna
Kerstin Ericsson informerar om att hemvårdsnämnden fattade den 16 mars beslut om
reviderade värdighetsgarantier.
Följande två värdighetsgarantier tas bort:
 Du erbjuds ett uppföljningssamtal med biståndshandläggare inom 2 månader efter att
hemtjänstinsats startat/du flyttat in på äldreboende. I samtalet följs beslutet upp, om
du har en genomförandeplan, om du har inflytande och känner dig nöjd.
Motivering: Genom SOSFS 2014:5 ”Dokumentationsföreskriften” ställs krav på
myndighetsenheten att genomföra uppföljning enligt denna garanti. Värdet av garantin har
upphört, ersatts med föreskrift.
 När du fått beviljat biståndsbeslut med omsorgsinsats och valt utförare för din
hemtjänst skall insatserna påbörjas inom 2 dagar.
Motivering: Garantin är säkerställd genom en riktlinje för verkställighet och saknar därmed
värde.
Garantin om att träffa kontaktman/personal före inflyttning till äldreboende omformuleras till:
 Du får träffa din kontaktman/personal innan du flyttar in på ett äldreboende. Det sker
vid ditt besök på äldreboendet eller att kontaktman/personal före inflyttning besöker
dig.
Ingrid Gunnarsson, PRO anser att man som kund borde ha större valfrihet att välja vilken
insats som ska utföras av hemtjänstpersonalen.
Jennie Vidal informerar om att kund ansöker om insatser för sin dagliga livsföring som kund
inte klarar av själv. Biståndsenheten fattar sedan beslut om insatser. Hemtjänsten får ingen
tilldelning av medel för insatser som inte är beviljade. Därmed utförs enbart insatser som det
finns ett biståndsbeslut på.
§ 18
Återrapportering stimulansmedel för ökad bemanning 2015
Kerstin Ericsson informerar om återrapportering till Socialstyrelsen gällande stimulansmedel
för ökad bemanning 1 juli – 31 december 2015.
•
•
•

Rekvirerat belopp 9 916 504 kr
Förbrukat belopp 7 603 248 kr. Belopp att återbetala 2 313 256.
Socialförvaltningen använde inte de för dem avsedda medlen med 340 000 kr.

•
•
•
•

Medlen fördelades mellan de särskilda boendena.
Förbrukat belopp fördelat på:
Kommunal utförare, inkl. intraprenad 5 183 870 kr.
Privata utförare, Attendo och Aleris 2 419 378 kr.

3

Halmstads kommun
Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-21

Vad har åstadkommits som inte varit möjligt utan stimulansmedlen?
• Ökad trygghet för kunder på framförallt demensboende.
• Bättre möjlighet att sköta det dagliga omvårdnadsarbetet.
• Fler aktiviteter, enskilt och i grupp, och mer utevistelse. Aktiviteter även på kvällar och
helger.
Finns övriga erfarenheter av effekter och bieffekter av dessa medel?
• Många upplevelser har resulterat i bättre sömn och välbefinnande för kunder.
• Kunder känner att personalen har mer tid och är mindre stressade, vilket i sin tur
leder till lugn för kund och på avd.
• Höjd arbetstillfredsställelse för personal.
• Tidspress att medlen beviljades mitt i sommaren och skulle användas innan årets
slut.
Hemvårdsförvaltningens uppföljning av stimulanssatsningen på de särskilda boendena
hösten 2015 - Frågor och svar från kund/anhörig
Har du märkt av satsningen på ditt boende?
• På somatiska avdelningar har nästan alla kunder märkt av satsningen. På
demensavdelningar har en stor andel anhöriga, mer än hälften märkt av satsningen.
Hur har det märkts för dig personligen?
• Mer egen tid, sällskap med personal, ökad omsorg t.ex. manikyr.
• Känner mig inte så ensam.
• Får snabbare hjälp. Mindre stressad personal.
• Fler utevistelser. Mer aktiviteter med större variation. Det händer saker även på
kvällar och helger.
Hur har det märkts på avdelningen där du bor?
• Lugn stämning, mer gemenskap, mindre stressad personal.
• Stort engagemang från alla, positivt när det händer något.
• Fler utevistelser, känna, lukta, smaka. Frisk luft.
• Det luktar nybakat. Bakar tillsammans.
• Fler olika aktiviteter på även kvällar och helger. Allt ifrån det lilla enkla till bio,
restaurangbesök, fotboll, spa-upplevelse.
•

På demensenheter också en erfarenhet att för mycket aktiviteter kan skapa oro bland
de boende.

Förslag på användandet av medlen 2016
• Fortsätta med det som påbörjats under 2015.
Frågor, och svar från personal
Har du märkt av satsningen på din arbetsplats?
• Nästan alla har märkt det.
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På vilket sätt har du märkt av satsningen personligen/för arbetslaget?
• Mer tid för varje kund. Gladare och nöjdare kunder. Möjlighet till individuella samtal
och aktiviteter.
• Tid till social samvaro och fler olika aktiviteter.
• Mindre stress, bättre arbetsmiljö, roligare, ökad arbetstillfredsställelse. Bättre
planering. Bättre samarbete. Bra stämning. Lugnare på avdelningen.
• Sluppit jaga timmar, fått schemalagt mer flytande tid (gäller personal med
årsarbetstidsavtal).
• Har ökat sysselsättningsgrad (gäller framför allt hos privata utförare)
• Lite stressigt ibland, dels att motivera till aktiviteter som kunden kanske inte orkar,
och att man måste hitta på något hela tiden.
• Oro vid för mycket aktiviteter på demensboende.
Förslag på användandet av medlen 2016
• Fortsätta på det som påbörjats 2015
• Mer individuell satsning.
• Anpassa bemanning efter svängningar i vårdbehov hos de boende, dag/kväll/natt.
• Aktiviteter även kvällar och helger.
• Renodla undersköterskerollen.
Fördelning av stimulansmedel 2016 för en ökad bemanning inom äldreomsorgen
Fördelning till följande områden/verksamheter samt % sats av medlen omvandlat i kronor
Totalt 20 415 845 kronor
• Socialförvaltningen 838 530 kronor
Kvar att fördela ca 19 577 315 kronor
• Särskilt boende inkl. korttid, 65 % = 12 725 254 att fördela till kommunal, intraprenad
och privata utförare. Antal platser styr.
• Rehabilitering 25 % = 4 894 328 att fördela i särskilt och ordinärt boende.
Fysioterapeuter och arbetsterapeuter bedömer och utför. Kommunrehab och privata
utförare särskilt boende får del.
• Vårdhund och ”Guldkant” i hemtjänst 10 % = 1 957 731.
• Vårdhund, behovsbedömt för personer i såväl särskilt som ordinärt boende,
kostnadsberäkning 135 000. I kommunal, intraprenad och privat verksamhet. Behov
kan initieras av personal till kommunens demensteam, som bedömer och beslutar.
• ”Guldkant” tilldelning 1 822 731 att fördela till kommunal och privata utförare av
hemtjänst. Fördelning efter kundantal.
Kerstin Ericsson informerar om att rehabiliteringsenheten inte kan använda alla tilldelade
medel ca 2 mkr, på grund av svårigheter med rekrytering av fysioterapeuter och
arbetsterapeuter. Ett förslag på fördelning av dessa medel kommer till hemvårdsnämnden för
beslut den 25 maj.
Karl-Erik Löfdahl, PRO påtalar att den ökade bemanningen borde ge en positiv effekt på
minskade sjuktal hos personalen.
Jennie Vidal informerar om att förvaltningen kommer att titta vidare på om denna satsning
ger effekter hos personalen med bland annat minskade sjuktal.
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§ 19
Information
Halmstadnämnden – Dialog kring hur hälso- och sjukvården fungerar idag och hur
KPR vill att den ska fungera framåt
KPR gästas idag av politiker från Halmstadnämnden, strateg från social hållbarhet,
regionkontoret samt konsult Health Navigator.
Politiker Halmstadnämnden:
Hans Leghammar (ordf)
Marita Johansson (vice ordf)
Mirco Lukic
Eva-Karin Möllefors
Lars Nordgren
Strateg för Social Hållbarhet, Regionkontoret:
Anna Lindskog
Konsult, Health Navigator:
Magnus Klingspor

Halmstadnämnden kommer genom nära dialoger med invånare från alla Hallands kommuner
med invånare i alla skeden av livet, inhämta medborgarnas synpunkter på hälso- och
sjukvården.
Lokala nämnder är Region Hallands förlängda arm ut i regionen…
ARBETSMATERIAL STATUS april 2016
Halmstadsnämnden arbetar med:
 Att samla in invånarnas behov vilket fram för allt sker genom dialog och genom att
samverka med olika aktörer lokalt och regionalt
 Att utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv driva utvecklingsarbete inom olika
områden med särskilt fokus på de yngre barnens hälsa och en bra start i livet
•
•
•
•

Välmående ger resultat
Språkstart Halland
Trafiksäkerhet
Fysisk aktivitet för barn och unga

Invånarna är ett stöd för att ta fram en hälso-och sjukvårdsstrategi för 2017-2025
• En hälso-och sjukvårdsstrategi kommer tas fram under 2016
• Syftet är att strategin ska hjälpa beslutsfattare inom hälso-och sjukvården att utforma
en så bra hälso- och sjukvård som möjligt för invånarna
• Strategin ska vara begriplig för alla, såväl unga som gamla
Mål för hälso- och sjukvården i Halland
Vision: Halland - Bästa livsplatsen
Mål: En hälso-och sjukvård för bättre hälsa
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Delmål: Hälso-och sjukvården i Halland
• Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög
kvalitet för en god och jämlik hälsa
• Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
• Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna
• Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
• Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används
Följande frågeställningar diskuteras i mindre grupper:
• Vad behöver du för att känna dig trygg i hälso-och sjukvården?
• Vilka förväntningar har du på hälso-och sjukvården?
• Vad innebär hög kvalitet för dig?
• På vilket sätt vill du ha kontakt med hälso-och sjukvården?
Synpunkter som framfördes under dialogerna:
• Tillgängligheten är viktig
• Att Regionen informerar om förändringar
• Dialogmöten är bra sätt att få information på
• Bra med indelade grupper så att alla kom till tals
• Trygghet och hälsovård – Det ska vara likvärdig vård för alla
• Tillgänglighet
• Denna generation vill gärna använda telefonen, är inte oävna med den nya tekniken
men det krävs information om hur den ska användas
• Datatekniken fungerar inte tillfredsställande
• Överlag är alla nöjda med sjukvården
• Medborgare ska erbjudas olika urval, ex larm
• Rehabilitering är viktigt att prata om
Magnus Klingspor avslutar med att tacka för intressanta dialoger och synpunkter som
framförts.
§ 20
Anmälda frågor
 Mat på särskilt boende
Astrid Johansson, PRO har i HP läst en artikel där det informerades om att
huvudmålet mitt på dagen på särskilt boende ändras till kvällen istället. Stina
Grönevall, kostutvecklare informerar om hon inte känner till att det har skett några
förändringar avseende måltiderna på särskilt boende. Stina kontrollerar med
måltidsservice och återkommer med besked.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stina informerar om måltidsordningen på särskilt boende:
Förfrukost är en del av frukosten som kan bestå av en banan, smörgås, kex med
brieost, juice. Syftet är att få upp blodsockret, få igång kroppens system
Frukost ligger ibland lite senare på förmiddagen
Middagen som serveras vid lunchtid avslutas vanligtvis mot en dessert. Det testas på
vissa ställen att ge förrätt istället för dessert.
Fikat på eftermiddagen kan förstärkas med en smoothies
Kvällsmaten är en lättare lagad måltid
Kvällsmålet är det ”lilla” innan sänggåendet
Nattmål finns för den som önskar
Det går även att få något att äta och dricka mellan måltiderna också
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Ingrid Gunnarsson, PRO informerar om en medborgare som inte får sallad till maten med
matdistributionen. Stina Grönevall informerar om att det inte går att få sallad till maten med
matdistributionen då maten endast levereras 1 ggr/vecka.
Stina avslutar med att visa en inspirationsfilm om Maten – Mötet och Miljön.
Broschyren ”Måltiden som helhet” kommer att spridas till verksamheterna och dialog kommer
att föras med köken.
Anna-Greta Bengtsson, SKPF påtalar vikten av näringskontroll för kunder i ordinärt boende.
Stina tar till sig synpunkten och framför att vi skulle kunna göra en insats genom
informationsmaterial till kunder i ordinärt boende.
 Statligt investeringsstöd
Lennart Svensson informerar om att det generellt är fastighetsägaren som får
investeringsbidrag. Hösten 2015 fattade Riksdagen beslut om investeringsstöd.
Därefter lämnades det vidare till socialdepartementet för utredning vilken beräknas
vara klar innan sommaren 2016. Utredningen kommer sen att gå vidare till Boverket.
§ 21
Anmälda frågor till nästa möte
KF:s beslut gällande att inte lägga ner äldreboenden i Eldsberga, Getinge samt Patrikshill.
Platser på korttid och växelvården på Bäckagård. Vad händer i frågan?
Jennie Vidal svarar att KF:s beslut gällande utredning av kombinerat äldreboende och
äldrelägenheter kommer upp till hemvårdsnämnden för beslut den 27/4. Vi återkommer med
besked efter det.
Transport av hjälpmedel - Kund på Bäckagård behövde hjälp med transport av hjälpmedel
vid hemfärd till ordinärt boende. Då kund inte var beviljad färdtjänst så fick kund betala 800
kronor för transport av hjälpmedel. Stämmer detta? Jennie Vidal återkommer med besked på
frågan.
§ 22
Mötet avslutades och Gun Yström tackade för dagens sammanträde och förklarade mötet för
avslutat. Nästa sammanträde är den 2 juni 2016 kl. 08.30 – 12.00 på Vallås äldreboende.
Mötet kommer då att avslutas med en gemensam lunch.
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