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Beslutande:

För PRO
Gun Yström, Ingrid Gunnarsson, Kerstin Nilsson
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Mauritz Brorsson, Ann-Margret Nilsson
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För RPG
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Förtroendevalda
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Anders Lövgren,

Ersättare:

Karl-Erik Lövdahl, PRO, Jan-Erik Jäderblom PRO, Karin Sävlind
SPF, Ing-Britt Hansson SKPF

Övriga:

Henrik Oretorp, Jennie Vidal, Gabriela Arvidsson, Jeanette
Hembring-Stjernström

Utses att justera:

Gun Yström

Sekreterare:

__________________________
Jeanette Hembring-Stjernström

Ordförande:

__________________________
Henrik Oretorp

Justerande:

__________________________
Gun Yström

Paragraf 34 - 41

1

Halmstads kommun
Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-01

§ 34
Mötets öppnande
Henrik Oretorp öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 35
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 36
Val av justerare
Gun Yström valdes till att justera dagens protokoll jämte ordförande Henrik Oretorp.
§ 37
LEDA för smartare välfärd
Jennie Vidal informerar om LEDA för smartare välfärd med start september 2016. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har, i samarbete med Vinnova, initierat ett
förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala
lösningar. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och
vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande
av ny teknik avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla Sveriges kommuner.
Regeringen och SKLs målsättning
”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet.
För att nå denna vision behöver ett modigt och långsiktigt arbete göras inom vården och
omsorgen.” /Sveriges kommuner och landsting
Halmstads kommun och hemvårdsförvaltningen är en av 10 utvalda kommuner, som valts ut
bland annat på grund av förvaltningens goda planeringsprocess. Den bygger på
omvärldsbevakning, analys och förankring, innan riktningen för kommande år och satsningar
tas. SKL lyfter också fram förvaltningens erfarenhet av att samarbeta med stadsnät och
bostadsbolag i frågor kring e-hälsa. Även förvaltningens samverkan med Hälsoteknik och
fokus på morgondagens hemtjänst lyfts fram.
SKL har, i samarbete med Vinnova, startat förändringsledningsprogrammet LEDA-för
smartare välfärd, för att öka kvalitén och takten i införandet av digitala lösningar inom
omsorgen. Syftet är att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör en digital
utveckling, och vad som kan stå i vägen. Tanken är att de deltagande kommunerna ska lära
av varandra och utvecklas vidare. Alla kommuner har haft möjlighet att söka till programmet
och intresset har varit stort med 71 ansökningar.
När det gäller tekniken så har hemvårdsförvaltningen samarbete med Högskolan i Halmstad,
Halmstad stadsnätet och HFAB. Framtidsversionen är att vi har tekniktjänster så att
medborgarna inte blir beroende av hemtjänst i så tidigt skede.
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§ 38
Information biståndshandläggning
Gabriela Arvidsson informerar om biståndshandläggning på hemvårdsförvaltningen.
Myndighetsenheten består av myndighetschef, Gabriela Arvidsson, 23 biståndshandläggare
inkl. vårdplanerare, 5 avgiftshandläggare, boendesamordnare Lena Melander samt
medicinskt ansvariga sjuksköterskor Eva-Karin Stenberg och Charlotte Johnsson.

Myndighetsenheten har i sin myndighetsutövning att förhålla sig till socialtjänstlagen, hälsooch sjukvårdslagen och förvaltningslagen.
4 kap § 1 Socialtjänstlagen - Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Biståndshandläggarna fattar inte beslut om antal timmar utan om vilka insatser den enskilde
har behov av. Däremot så finns det en schablon med cirkatider för insatserna.
Utav de beviljade insatserna så har kund möjlighet att byta insatser från en dag till en annan.
Däremot så kan kund inte välja en helt annan insats som det inte finns biståndsbeslut på.
Socialtjänstlagens bestämmelser (Skall & Bör krav)
Annat sätt? Annan huvudman? Måste vi utreda? Hur ska vi utreda behov? Förenklad
biståndsbedömning, Ålderns betydelse? Socialstyrelsens föreskrifter
Kund och anhöriga erbjuds uppföljningssamtal.
6 nya biståndshandläggare har nyligen anställts, enligt extra satsningar i planeringsdirektivet
vilket gör att varje handläggare nu har ca 110 ärenden mot tidigare 170. Detta innebär att det
frigörs tid för att göra uppföljningar på fattade biståndsbeslut.
Alla 79 åringar erbjuds ”Uppsökande hembesök”, vilket utförs av HoF, hemsjukvård och
förebyggande verksamheten.
Hemtjänstavgift – Kund fyller i blanketten ”Inkomstförfrågan” med diverse uppgifter. Därefter
avgörs vad kund har möjlighet att betala. Den högsta avgift, så kallad maxtaxa, en kund kan
betala i avgift är 1780 kr i månaden. För hemtjänstinsatser i ordinärt boende är avgiften 182
kr/timme eller maximalt 1780 kr. Kund debiteras för utförd tid/person.
Regler för den enskildes rättsäkerhet
Rättssäkerhetsbegreppet är centralt för rättsstaten men ändå finns det inte definierat i
lagtext. I förvaltningslagen sammanfattas begreppet rättssäkerhet i begreppen opartiskhet,
enhetlig bedömning samt att myndigheten möjliggör för den enskilde att ta till vara sin rätt.
Myndighetsutövning definieras där som beslut om vem som ska få hjälp, vilken hjälp de äldre
ska få samt i vilken omfattning hjälpen ska ges.
Rättssäkerhet delas upp:
formell rättssäkerhet, som avser att beslut ska fattas efter ett bestämt processuellt mönster
materiell rättssäkerhet, som avser själva innehållet i beslutet.
Såväl Bifall som Avslag/Delavslag ska vara motiverade med stöd i socialtjänstlagen och
förvaltningslagen.
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Profession och Roll som är ytterst komplexa
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf
Tips vid mötet med biståndshandläggaren:
• Förberedelser inför mötet
• Under mötet
• Efter mötet
1. Biståndshandläggaren tar emot ansökan om bistånd
2. Utredning om behov, livssituation och omgivning
3. Handläggningsprocessen avslutas med ett skriftligt beslut
4. Uppföljning av insats
OBS! Vårdplaneringar på sjukhuset – Trygg och effektiv vård 2017/2018
Riktlinjer – Reviderade riktlinjer – Mer om det längre fram under hösten
För att uppfylla de författningsreglerade kraven, ska biståndsbeslut vara tydligt.
Så länge utföraren håller sig till beslutet samt vad som anges i beslutet om behov eller
delbehov finns det möjligheter att tillsammans med den enskilde anpassa hjälpen (HURet).
Skulle ett behov av visst slag tillkomma eller upphöra är det däremot en fråga för nämnden
och biståndshandläggaren att fatta beslut om.
Det kan inte överlämnas till varken den enskilde eller till utförarna att tillsammans med den
enskilde besluta vad som ingår i hjälpen eller vad hjälpen ska vara till för – detta är en
myndighetsutövningsfråga som ska avgöras efter utredning och genom ett beslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen (SoL).
Undantag finns endast för så kallade serviceinsatser åt äldre – som inte utgör omvårdnad –
och som kan ges med stöd av 2 kap 7 § lagen (2009:47) om kommunala befogenheter
Tillsyner kan numera ske digitalt, via kamera eller telefon.
Kerstin Nilsson, PRO framför till Gabriela att det finns behov av uppföljning av
biståndsbeslut.
§ 39
Information, Jennie Vidal
Kö till äldreboende/äldrelägenheter
Äldreboende - 83 kunder i kö, varav 9 parbo. 32 personer har ej fått erbjudande ännu.
Äldreboende demens – 50 kunder i kö, varav 1 parbo. 17 personer har ej fått erbjudande
ännu.
Kö till äldrelägenhetshus (tidigare servicehus) = 1203 personer
Seniormässan 3-4 oktober 2016
Hemvårdsförvaltningen deltar även i år på seniormässan som är på Halmstad Arena 3-4
oktober. Det kommer att handla om Välfärdsteknologi med hemmet som bas och det blir
fortsatta dialoger med invånarna.
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Invånardialoger
Resultatet från vårens invånardialoger gällande hur man vill bo som äldre kommer att
presenteras på KF den 27/9. Personer som deltog på invånardialogerna i våras och som
lämnade sin mailadress har fått rapporten. Jennie Vidal framför att om det finns personer
som inte har fått materialet så kan de höra av sig till Kristian Hafskjär.
På invånardialogerna framfördes önskemål om hospice vilket förvaltningen kommer att
utreda.
Återkoppling sommaren
Innan sommaren var vi bekymrade gällande personalbemanning, antal kunder på sjukhuset
samt korttidsplatser. Vi får svårare och svårare att rekrytera personal. Men det vi har gjort
annorlunda i år är att anställa serviceassistenter som har utfört insatserna städ, tvätt och
inköp. Detta har fallit mycket väl ut och det som är glädjande är att även många killar har
varit intresserade av dessa tjänster.
Betalningsansvarsdagar sjukhuset / korttiden
Förvaltningen har inte haft några betalningsansvarsdagar från sjukhuset under sommaren.
Vi har haft några tomma platser på korttidsverksamheten. Totalt har vi 32 platser på
korttiden. Vi har haft ett gott samarbete med sjukhuset och PROV teamet på sjukhuset
jobbar med ett bättre flöde. Det kommer troligtvis att bli ett ökat behov av korttidsplatser
framöver då den nya betalningsansvarslagen, BAL träder i kraft 2017/2018, ändring från 5 till
3 dagar. Vårdplaneringar sker ibland via skype. Ibland råder det delade meningar (kommun o
regionen) om kund är färdigbehandlad eller ej.
Målsättningen under semesterperioderna är att det ska vara 50 % van personal i tjänst.
Kerstin Nilsson, PRO framför att det är önskvärt att vikarier kunde få gå omlott med ordinarie
personal.
Flyktingar
Jennie Vidal informerar om att hemvårdsförvaltningen har i nuläget enbart haft en kund med
hjälpbehov som varit inskriven i vår hemsjukvård.
Ärende i nämnden 31/8
Hemgården – Eldsberga
Förlängning 1 år tom 170930, hyreskostnad 1,4 mkr
Almgården – Getinge
Förlängning 1 år tom 180331, hyreskostnad 1,9 mkr
Information kommer att lämnas till både kunder och personal om att avtalet är förlängt 1 år.
Kunder kommer att erbjudas enligt önskemål att flytta till Harplinges nya äldreboende enligt
tidigare information.
Bäckagårds korttids- och växelvård
Förlängning 3 år tom 201231, hyreskostnad 12 mkr. Uppdrag ny tomt 2020.
På sammanträdet 160831 avslog hemvårdsnämnden utmaningen från Attendo gällande
korttids- och växelvårdsverksamheten samt Aleris utmaning gällande korttidsverksamheten.
Patrikshills äldreboende - Ej beslut i hemvårdsnämnden ännu
Uppfyller i dagsläget ej arbetsmiljöverkets krav, 20 platser är i drift.
Utredningar Eldsberga – Getinge om ett kombinerat äldreboende/trygghetsboende kommer
att vara klar i november 2016.
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§ 40
Anmälda frågor
Presentation nya ledamöter KPR – Henrik Oretorp hälsar Anna-Greta Bengtsson och Kerstin
Nilsson välkomna till KPR. Anna-Greta och Kerstin presenterar sig samt övriga
mötesdeltagare.
Ärendegång – hur går ärenden vidare
Henrik Oretorp informerar om att KPR:s protokoll kommer i fortsättningen att skickas till KS
som anmälningsärende. Flera ledamöter framför vikten av att KPR:s åsikter förs vidare även
till utskott, så att det inte bara blir ett material för KPR.
KPR protokoll anmälningsärenden till hemvårdsnämnden
Henrik Oretorp informerar om att KPR:s protokoll kommer i fortsättningen att skickas till
hemvårdsnämnden som anmälningsärende.
Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp ”Framtidens boende, omsorg och service för äldre”
Henrik Oretorp informerar om presidiets förslag till uppdragsbeskrivning gällande
”Framtidens boende, omsorg och service för äldre”.
Kerstin Nilsson, PRO föreslås att en delrapport lämnas på decembermötet.
KPR ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen.
§ 41
Mötet avslutades och Henrik Oretorp tackade för dagens sammanträde och mötet
förklarades för avslutat. Nästa sammanträde är den 20 oktober 2016 kl. 08.30 – 12.00 på
Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet.
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