HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2010-06-14

Plats och tid:
2010-06-14 kl. 09.30 – 12.00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss, Gunnel Nilsson, Astrid Johansson
För SPF
Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Sigvard Raask, Sten-Arne Schedin
För RPG
Berit Persson
Förtroendevalda
Gunnel Bengtsson, Rune Larsson, Lennart Germundsson,
Anna-Greta Bengtsson

Ersättare:

Anita Fransson PRO, Lena Nordström SPF, Ulla Eriksson
SPRF, Dagmar Luhanka SKPF

Övriga:

Lisbet Svensson, Ann-Charlott Svensson, Christer
Odermalm, Gunvi Jönsson, Jeanette Hembring-Stjernström

Utses att justera:

Jan Preuss

Sekreterare:

__________________________
Jeanette Hembring-Stjernström

Ordförande:

__________________________
Gunnel Bengtsson

Justerande:

__________________________
Jan Preuss

Paragraf 18 - 25
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§ 18
Mötets öppnande
§ 19
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Information
a) Utmaningar, Christer Odermalm
b) Lagen om valfrihet, LOV, Christer Odermalm
c) Föreningsbidrag, Christer Odermalm
d) Hajens dagvård, Marita Everås
e) Bäckagårds korttidsenhet, Marita Everås, Maria Sjödahl
f) Mat till ordinärt boende, Agneta Elofsson
g) Hemvårdsförvaltningen, Lisbet Svensson
h) Alla Hjärtans Hus, Markus Andersson
i) Hemtjänst, Gunvi Jönsson
5. Verksamhetsstatistik
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

§ 20
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.
§ 21
Information
a. Utmaningarna
Christer Odermalm, utvecklingsledare informerar om att hemvårdsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling enligt
LOU av leverantör gällande entreprenad av Andersbergs och Patrikshills
äldreboenden. Enligt tidsplanen kommer ärendet till hemvårdsnämnden för beslut
den 25 augusti 2010.

b. Lagen om valfrihet, LOV
Christer Odermalm informerar om godkända utförare av servicetjänster i hemtjänsten
i Halmstad kommun. Totalt har 9 ansökningar inkommit.
Tre leverantörer har tecknat serviceavtal med kommunen, två leverantörer har
återtagit sina ansökningar, en leverantör uppfyller inte formella krav, ett avtal är
uppsagt med en leverantör och två leverantör återkommer efter komplettering.
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Antal kunder 10 juni 2010
Attendo - 63
Halmstads kommuns hemtjänst - 1405
HomeMaid AB - 29
K-SAM AB - 2
mbk personlig service AB - 5

c. Föreningsbidrag
Christer Odermalm, utvecklingsledare informerar om att hemvårdsnämnden
beslutade den 19 maj om föreningsbidrag. Totalt inkom 39 ansökningar och 36 av
dem beviljades föreningsbidrag. De föreningar som inte beviljades föreningsbidrag
tillhörde inte den ena föreningen vår målgrupp och två föreningar har fått bidrag från
annan förvaltning i kommunen. Hemvårdsnämnden beslutade den 4 februari 2010
om förändrade riktlinjer för föreningsbidrag:
• Bidraget grundas på antalet betalande medlemmar och att ett
lokalkostnadsbidrag kan utgå där även kostnaden för lokaler som hyrs tillfälligt
medräknas i bidragsunderlaget. Varje förening garanteras ett minimibidrag.
• Datum för sista ansökningsdag ändras från den 1 april till den 31 mars.
• Utvärdering ska göras efter 1 år
• Nämnden har alltid möjlighet att göra avsteg från ovanstående huvudregel i
enskilda fall
Christer informerar om att det finns ett föreningsregister där alla föreningar som är
verksamma i Halmstads kommun kan registrera sig. Föreningsregistret används
bland annat som underlag till en broschyr, kallad fritidsguiden, som skickas ut en
gång om året till alla hushåll i kommunen. Vidare information finns på kommunens
hemsida: www.halmstad.se/upplevagora/foreningslivochstod/foreningsregister

d. Hajens dagvård
Marita Everås och Maria Sjödahl informerar om Socialstyrelsens tillsyn på Hajens
dagvård. Socialstyrelsen kritik består i att de vill att vi ska skilja på hälso- och
sjukvård och social dokumentation. Efter Socialstyrelsens tillsyner har diskussion
förts med personalen om värderande ord i dokumentationen. Personalen ska tänka
på vem man skriver för, kunden och de anhöriga ska kunna läsa dokumentationen.
Verksamhetschefen har kontaktat alla anhöriga gällande kritiken och de allra flesta
tycker att vården på Hajen är väldigt bra. Framöver kommer samtal att föras med de
anhöriga angående delaktigheten av vården på Hajen. Biståndshandläggarna gör
regelbundna uppföljningar av genomförandeplaner och daganteckningar och MAS
kontrollerar att riktlinjer följs. På nästa möte kommer KPR att få en redovisning på
biståndshandläggarnas uppföljningar.
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e. Bäckagårds korttidsenhet
Marita Everås och Maria Sjödahl informerar om en händelse på Bäckagårds
korttidsenhet där anhöriga gått ut i pressen och haft synpunkter på vården.
Tjänstemän på förvaltningen har haft ett möte med anhöriga för dialog kring
synpunkterna. Det är väl dokumenterat i personens hemdoc, sociala
dokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentationen.
f. Mat till ordinärt boende
Agneta Elofsson, kostekonom informerar om kylda matportioner till ordinärt boendet.
Nytt för Halmstad kommun är att från den 1 maj 2010 lagas maten till ordinärt boende
lokalt i kommunen, på Vallås äldreboendes kök. För kunden innebär det inte någon
förändring. Vallåsköket kan göra upp till 6 olika rätter per dag. Maten beställs fyra
veckor i förväg och det finns 10 rätter att välja på, totalt 70 rätter som rullar på
beställningslistorna. Köttbullar är det mest populära. Framöver ska det finnas
möjlighet att byta ut potatis mot mos eller ris. Matportioner kan avbeställas två dagar
innan leverans. Matportionerna levereras av Samhall en gång i veckan, antingen
onsdag, torsdag eller fredag. Efter sommaren ska kunderna få besvara en enkät om
vad de tycker om maten. Alla synpunkter om maten tas emot av Agneta Elofsson tel
035 - 13 75 43. KPR noterar att matfrågan har lösts på ett tillfredställande sätt.
KPR ska provsmaka maten efter sammanträdet den 1 september.

g. Hemvårdsförvaltningen
Prognos 2010
Lisbet Svensson informerar om prognosen till och med maj 2010. Utfallet beräknas
bli -3,3 miljoner kronor. En stor del av underskottet beror på hemtjänstens
volymökning. Förhoppningen är att prognosen ska bli bättre under året.

h. Alla Hjärtans Hus
Markus Andersson, äldrelots ger en lägesrapport om Alla Hjärtans Hus.
Under sommaren är det inte lika mycket aktiviteter på Alla Hjärtans Hus som under
övriga delen på året. Det kommer att vara cirka 1 program per vecka. Det finns ett
stort intresse för Alla Hjärtans Hus och de aktiviteter som bedrivs där. KPR får ta del
av sommarprogrammet.
Hemvårdsförvaltningens olika verksamheter kommer vara med och representera på
Marinfestivalen. Förvaltningen visar upp vilka tjänster som verksamheterna kan
erbjuda.
Anhörigombuden och fritidsverksamheten inom förebyggande verksamhet har flyttat
till lokaler på Bäckagårds äldreboende.
Växelvården kommer från och med den 1 september tillhöra den förebyggande
verksamheten.
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i. Hemtjänst
Gunvi Jönsson, hemtjänstchef informerar om förändringar som genomförts i
hemtjänsten gällande sammanföring av service- och omsorgspersonal områdesvis
under samma chef i hemtjänsten. I ytterområdena var det cirka 50 % av kunderna
som fick byta personal. Den 31 maj flyttade cirka 40 servicepersonal samman med
nya kolleger i omsorgen: Vallås, Västersol, Akvarellen, Rondellen, Linehed,
Andersberg, Tylö, Eketånga och Pålsbo. De hemtjänstgrupper som kvarstår är: Karl
XI, Nyhem, Nyatorp, Gustavsfält, Furet/Holm och Gamletull. Med sammanslagningen
av personalgrupper blir det samordningsvinster. Målsättningen är att förändringen
ska påverka brukarna så lite som möjligt.
Matkuponger
Från och med den 1 juli 2010 kommer matkuponger att avskaffas som
betalningsmedel för lunch på samtliga ställen inom hemvårdsförvaltningen. De som
äter regelbundet får en faktura övriga får betala kontant.
Personalbemanning på Akvarellen
Berit Persson, RPG tar upp frågan om minskat antal timanställda på Akvarellen.
Enligt Berits uppfattning så har konsekvenserna av neddragning av timvikarier blivit
att ordinarie personal får arbeta mer utöver ordinarie schema (övertid, x dagar och
flytande tid). Gunvi Jönsson återkommer med svar på frågan.

§ 22
Verksamhetsstatistik
Kommunala pensionärsrådet får ta del av verksamhetsstatistiken för april månad
2010.
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga statistiken till handlingarna.

§ 23
Övrigt
Protokoll på Kommunens hemsida
För att hitta hemvårdsnämndens protokoll gå in på följande sidor:
www.halmstad .se - Om kommunen – Kommunens organisation –
Hemvårdsnämnden – protokollen, en ruta till höger på sidan. Det går även bra att
använda sökfunktionen och söka på hemvårdsnämndens protokoll.
Utmaningarna Patrikshill och Andersberg
KPR undrar om det är oro i personalgrupperna på grund av upphandlingen av ny
leverantör till Andersberg och Patrikshill. Lisbet Svensson informerar om att det inte
är någon större oro bland personalen. Personalen har blivit inbjuden till
informationsmöten. Där har de även haft möjlighet att ställa alla sina frågor om vad
som händer om det blir en ny leverantör till Andersberg och Patrikshill.
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Fixarmalte
Hemvårdsförvaltningen har jobbat med frågan i flera år. Vi har haft kontakt med
arbetslivsförvaltningen och enligt förutsättningarna som gavs gick det inte att
genomföra.
Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Svensson informerar om att
Löftadalens folkhögskola är intresserad av att komma hit och informera om ett projekt
som hemvårdsförvaltningen kan vara delaktig i och det kostar inget för kommunen.
Folkhögskolan ska bjudas in till KPR:s nästa möte den 1 september 2010.
Bistånd för resor
Ann-Christine Olsson på Hallandstrafiken har tidigare pratat om ”social färdtjänst”,
detta begrepp finns inte lagmässigt utan det är frågan om bistånd för resor. Om en
person får avslag för färdtjänst för att personen inte uppfyller kraven att få tillstånd då
kan personen ansöka om bistånd för resor.
Ex. en person som inte kan förflytta sig på grund av en bruten fot. Varaktigheten på
”funktionsnedsättningen” kanske är 1-2 månader och då har du inte rätt till färdtjänst.
Denna person kanske har en försäkring som täcker de extra kostnader som uppstår.
Om inte försäkring finns kan man söka bistånd hos kommunen
(Arbetslivsförvaltningen) för att få hjälp till inköp m.m. – allt för att uppnå skälig
levnadsnivå.
Halmstads äldreomsorg uppmärksammas i Frankrike
Lisbet Svensson ska åka till Caen i Normandie för att representera den svenska
äldreomsorgen på en stor konferens som anordnas av Frankrikes statliga
utbildningsväsende. Lisbet kommer att hålla två föredrag, ett om den svenska
äldreomsorgsmodellen och ett om äldreomsorgen i Halmstad där satsningar gjorts på
förebyggande och uppsökande verksamhet samt anhörigstödet. Lisbet kommer
också att prata om genombrottsmetoden.
Utvecklingsprojekt
KPR framför önskemål om att få medinflytande i alla utvecklingsprojekt som startar i
kommunen. KPR vill vara med i referensgrupper för att framföra åsikter och
synpunkter. Ordföranden Gunnel Bengtsson tar upp frågan med kommunstyrelsen
och återkommer med besked.

§ 24
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 1 september 2010 på Södra vägen 5, stora
sammanträdesrummet.

§ 25
Avslutning
Gunnel Bengtsson tackar för dagens sammanträde och önskar alla en trevlig
sommar. Mötet förklaras för avslutat.
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