HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2010-10-20

Plats och tid:
2010-10-20 kl. 09.30 – 12.00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss, Gunnel Nilsson, Anita Fransson
För SPF
Ragnhild Bohlet, Lena Nordström
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Sigvard Raask, Dagmar Luhanka
För RPG
Berit Persson
Förtroendevalda
Gunnel Bengtsson, Rune Larsson, Lennart Germundsson,
Anna-Greta Bengtsson, Rose-Marie Henriksson

Ersättare:

Ulla Eriksson SPRF, Sten-Arne Schedin SKPF

Övriga:

Lisbet Svensson, Ann-Charlott Svensson, Christer
Odermalm, Maria Mangfors Hallberg, Gunvi Jönsson, Marita
Everås, Lars Kjellgren, Gunilla Lindh, Lina Olofsson,
Jeanette Hembring-Stjernström

Utses att justera:

Ragnhild Bohlet

Sekreterare:

__________________________
Jeanette Hembring-Stjernström

Ordförande:

__________________________
Gunnel Bengtsson

Justerande:

__________________________
Ragnhild Bohlet

Paragraf 34 - 42
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§ 34
Mötets öppnande

§ 35
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Klassmorfarföreningen Halland, Äldrestödjare Gunilla Lind, Lars Kjellgren
5. Information
a) Indexreglering av äldreomsorgsavgifter, Maria Mangfors Hallberg
b) HSAN anmälan, Eva-Karin Stenberg
c) Granskning Socialstyrelsen, Eva-Karin Stenberg
d) Lagen om valfrihet, LOV, Christer Odermalm
e) Konsekvensbeskrivning – släckt gatubelysning på natten, Marita Everås
f) Statistik fritidsverksamheten, Marita Everås
g) Hemvårdsförvaltningen, Lisbet Svensson
6. Verksamhetsstatistik
7. Övrigt
- Hallandstrafiken – turtäthet
- Nyckelhantering
- Byggplanering bostäder
- Hemtjänsten hittar inte rätt adresser
- Skoskydd
- Kvarnlyckan
- Mathållning
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

§ 36
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Ragnhild Bohlet.

§ 37
Klassmorfarföreningen Halland, Äldrestödjare
Lars Kjellgren och Gunilla Lindh informerar om projektet SOL/Äldrestödjare
Halmstad. Det är en ideell förening som samarbetar med Arbetsförmedlingen.
SOL står för ”Stödja och Lyssna”. Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt, FAS 1-2-3
via ”Klassmorfarföreningen i Halland” som innebär att arbetslösa ska få möjlighet till
arbete. De som ingår i projektet genomgår en utbildning på 25 teoridagar + praktik
under 6 månader. De får utbildning i socialtjänstlagen, biståndshandläggning, etik
och moral, krishantering, värdegrund, bemötande mm och de som genomgår
utbildningen har blivit kontrollerade i belastningsregistret samt fått information om och
fått skriva på papper om sekretess.
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Målet med projektet är att personer som rekryteras via Arbetsförmedlingen skall vara
ett stöd åt äldre människor (kostnadsfritt). Äldrestödjare kan vara ett sällskap vid
kaffekoppen, pratstunden, högläsningen, promenaden eller vid andra aktiviteter som
kanske inte är möjliga annars. Äldrestödjarna hjälper även till med att gå ut med
hunden, hjälp i trädgården, enklare sysslor i hemmet, motion och lättare
rörelseträning.
KPR framför att det är viktigt med gränsdragningen vad hemtjänsten ska göra och
vad äldrestödjarna kan göra. Det är även viktigt med säkerheten, att de som kommer
hem till de äldre legitimerar sig.
Lars Kjellgren och Gunilla Lindh försöker sprida informationen om Äldrestödjarnas
verksamhet genom att informera på Alla Hjärtans Hus och i pensionärspartierna.
Kommunala Pensionärsrådet tackar Lars Kjellgren och Gunilla Lindh för
informationen.

§ 38
Information
a. Indexreglering av äldreomsorgsavgifter
Maria Mangfors Hallberg, ekonomiansvarig informerar om att hemvårdsnämnden
beslutade den 29 september 2010 om att från och med 1 mars 2011 höja
äldreomsorgsavgifterna med index, enligt den princip som fastslås i reglementet för
avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
Det reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorg i Halmstads kommun
som antogs av KF 2009-12-17 ger hemvårdsnämnden rätt att besluta om
indexreglering av avgifterna. Indexreglering får ske ”med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring, fördelat på en kombination av
konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %)
räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret”.
Prel. indexreglerade avgifterna anges nedan. Nuvarande avgifter inom parentes.
Omsorgsavgift, hemtjänst
Serviceavgift, hemtjänst
Trygghetslarm
Bäddpaket
Mat på servicehus/matdistribution
Mat på särskilt boende
Korttidsplats
Dagvård

170 kr / timme
170 kr / timme
203 kr / st
51 kr / st
41 kr / portion
3 040 kr / mån
101 kr / dygn
51 kr / dag

(168 kr / timme)
(168 kr / timme)
(200 kr / st)
(50 kr / st)
(40 kr / portion)
(3 000 kr / mån)
(100 kr / dygn)
(50 kr / dag)

Avgifterna bygger på det som anges i socialtjänstlagens 8 kapitel. Hemtjänstavgifter
samt avgift för bäddpaket och trygghetslarm ligger inom ramen för maxtaxan.
Den sammanlagda intäktsökning som ges av ovanstående indexreglering är ca 300
kkr på årsbasis.
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Observera att ovanstående avgifter är preliminära eftersom indexsiffror bara
presenterats t o m augusti 2010. Den slutgiltiga justeringen görs enligt indexsiffror för
oktober, vilket är den princip som reglementet § 16 anger. Skillnaden kan dock antas
bli marginell.
b. HSAN anmälan
Eva-Karin Stenberg, MAS informerar om att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
HSAN har fått in en anmälan från enskild person och begär därför in yttrande från 4
personal inom hemvårdsförvaltningen.
Från och med 1 januari 2011 gäller nya regler för hanteringen av patientklagomål,
dvs. patienters klagomål på vården. De nya reglerna finns i patientsäkerhetslagen
(2010:659) och innebär bland annat följande:
• Patientklagomålen ska från och med den 1 januari 2011 prövas av
Socialstyrelsen i stället för av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
• Idag måste patienten ange vem som anmäls och de anmärkningar som riktas
mot den anmälde. I det nya systemet kan patienten i stället anmäla en
händelse och Socialstyrelsen kan då göra en förutsättningslös utredning av
det som har skett.
• Socialstyrelsens prövning av anmälda anmärkningar ska fokusera på
orsakerna till det inträffade (s.k. systemfel) och vad som kan göras för att det
inte ska inträffa igen.
• Dagens disciplinpåföljder, erinran och varning, försvinner och ersätts av en
möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot anmäld personal och
vårdgivare. Dessutom ges Socialstyrelsen utökade möjligheter att tillgripa
skyddsåtgärderna prövotid och återkallelse av legitimation.

c. Granskning Socialstyrelsen
Eva-Karin Stenberg, MAS informerar om att Socialstyrelsen har genomfört en
inspektion vid korttidsboendet enhet 3-4 på Bäckagård den 14 oktober 2010.
Regeringen beslutade den 24 september 2009 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att
under tre år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Målet med
tillsynen är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt
att kommuner, landsting och enskild verksamhet ska förmås att utveckla en vård och
omsorg av god kvalitet. Granskningen som nu genomförs avser övergripande
samverkan vad gäller samordnad vårdplanering och rättssäkerhet. Vårdkedjan från
sjukhus till korttidsboende kommer att följas upp.
På mötet framförde kommunen att vårdtyngden på Bäckagårds korttidsboende har
ökat, brukarna blir allt sjukare och insatser av hälso- och sjukvårdskaraktär behövs
med en gång när de anländer. Kommunen framförde även problem med uteblivna
eller felaktiga läkemedelslistor när brukaren kommer till korttidsboendet, att
läkemedel inte är medskickat från sjukhuset samt att läkar-läkarkontakten inte är
tagen trots gällande SVP rutiner. Kommunen anser att det behövs en halvtids
läkarmedverkan på korttidsboendet Bäckagård för att säkra vården av brukarna.
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Lisbet Svensson informerar att ett möte är bokat med landstinget gällande behov av
läkarmedverkan på Bäckagårds korttidsboende. Landstinget kommer i november
fatta beslut om läkartid till korttidsboendet på Bäckagård.

d Lagen om valfrihet, LOV
Christer Odermalm informerar om godkända utförare av service- och omsorgstjänster
i hemtjänsten i Halmstad kommun.

Antal kunder 8 oktober 2010
Attendo Care AB – Valbar för service- och omsorgstjänster från 1/9
Antal kunder för service =58
Antal kunder för omsorg = 41
Halmstads kommuns hemtjänst
Antal kunder för service = 1608
Antal kunder för omsorg = 1258
HomeMaid AB
Antal kunder för service = 35
K-SAM AB
Antal kunder för service = 9
Antal kunder för omsorg = 7
mbk personlig service AB
Antal kunder för service = 5
Ansökt om att vara valbar för omsorgstjänster.
Assistansteamet i Halland AB – Valbar för servicetjänster 1/9 i hela kommunen.
De har ett tak på 1000 timmar/månad
A&A hemtjänst i Halland AB
Lämnat ansökan för service- och omsorgstjänster.

e. Konsekvensbeskrivning – släckt gatubelysning på natten
Marita Everås, verksamhetschef för särskilda funktioner informerar om
konsekvensbeskrivning för nattpatrullen med anledning av släckt gatubelysning
nattetid. En sammanfattning av de konsekvenser som släckt gatubelysning på natten
innebär för hemvårdsförvaltningens verksamhet har översänts till teknik- och
fritidsnämnden för kännedom.
f. Statistik fritidsverksamheten
Informationen utgår på dagens möte.
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g. Hemvårdsförvaltningen
Prognos 2010
Lisbet Svensson informerar om att prognosen på helår baserad på utfallet efter första
kvartalet indikerar att äldreomsorgen 2010 kommer att redovisa ett underskott, -2 950
kkr i förhållande till budget. Underskottet hänförs till hemtjänsten som hanterar större
volymer hemtjänsttimmar än vad budgeten medger, volymökningsbudget för 2010
inkluderad. Resultatbalansering på -2 331 kkr av hemvårdsnämndens underskott från
2009 ingår i prognosen.
Ny granskare av socialtjänst och sjukvård
Vid nyår får Sverige en ny och oberoende myndighet som ska granska sjukvård och
socialtjänst. Myndighet för vårdanalys heter den och den ska ligga i Stockholm.
Socialstyrelsen och andra befintliga myndigheter anses vara alltför involverade i
planeringen och utförandet av olika vårdsystem. Huvuduppgiften blir att följa upp,
utvärdera och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården och delar av socialtjänsten.
Särskilt ska myndigheten ägna sig åt gränsområden, som till exempel missbruksvård
och kommunernas vård och omsorg av äldre.
Inspektion av demensboenden
Lisbet Svensson informerar om att Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) på
hemvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att inspektera alla demensenheter gällande
tvångsåtgärder avseende brukarna, inlåsning, bälte mm. Ett nytt direktiv kommer från
Socialstyrelsen i slutet av året.
Upphandling av Andersbergs och Patrikshills äldreboenden
Upphandlingen gällande Andersbergs och Patrikshills äldreboenden kommer upp för
beslut på hemvårdsnämndens sammanträde den 27 oktober.
Insändare i Hallandsposten
En timanställd undersköterska har skrivit en insändare i Hallandsposten angående
sitt missnöje med anställningen, bland annat att bli inringd med kort varsel.
Lisbet Svensson informerar om att timanställda kan bli inringda med väldigt kort
varsel, men i möjligaste mån kontaktas de i god tid.
Kommunala pensionärsrådet tackar Maria Mangfors Hallberg, Eva-Karin Stenberg,
Christer Odermalm, Marita Everås och Lisbet Svensson för informationen.

§ 39
Verksamhetsstatistik
Kommunala pensionärsrådet får ta del av verksamhetsstatistiken för augusti månad
2010.
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga statistiken till handlingarna.
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§ 40
Övrigt
Hallandstrafiken – turtäthet
Kommunala pensionärsrådet tar upp sitt missnöje över att det ska bli tätare turer med
Hallandstrafiken men att det ska bli längre mellan hållplatserna.
Gunnel Bengtsson informerar om att en transportplan håller på att tas fram för
Halmstad. Programmet rekommenderar ett stomnät för kollektivtrafiken med färre
linjer än nuvarande. Med färre linjer kan i stället turtätheten öka. Programmet föreslår
också ett minskat antal hållplatser för att minska den totala åktiden med tidskrävande
stopp. Hemvårdsnämnden framförde i sitt yttrande 29 september att en speciell
utredning bör tillskapas som belyser detta problem innan beslut om färre
linjer/hållplatser fattas. Här bör också möjligheterna till och effekterna av
anslutningsbussar studeras.
Gunnel informerar om att Laxalinjen kommer att ses över eftersom den nyttjas för lite.
Nyckelhantering
Kommunala pensionärsrådet tar upp frågan om varför omsorgspersonalen i en
hemtjänstgrupp på öster inte öppnar brukarnas dörrar med mobiltelefon men att
servicepersonalen gör det. Lisbet Svensson tar med sig frågan till hemtjänstchefen
som kontrollerar och återkommer med besked.
Byggplanering bostäder
Ärendet kommer att tas upp på ett sammanträde framöver.
Hemtjänsten hittar inte rätt adresser
Kommunala pensionärsrådet informerar om att hemtjänsten på söder har ibland
problem med att hitta rätt adress till brukarna.
Lisbet Svensson ber hemtjänstchefen kontrollera och återkommer med besked.
Skoskydd
Sigvard Raask SKPF undrar om det inte finns några kraftigare skoskydd än de blå
som hemtjänstpersonalen tar på sig när de besöker sina brukare. Trots att
personalen använder de blå skoskydden på skorna så kan det bli märken i golvet på
grund av att det sitter stenar kvar på skosulan.
Lisbet Svensson informerar om att antingen får personalen ta av sig skorna eller så
får personalen ta dubbla skoskydd på sig. Vi måste använda det som är upphandlat.
Kvarnlyckan
Lisbet Svensson informerar om att brandsäkerheten och larm behöver förbättras på
Kvarnlyckans äldreboende. Det som är mest fördelaktigt är att bygga om Kvarnlyckan
från 60 till 40 boendeplatser. Ärendet kommer upp på hemvårdsnämndens
sammanträde den 27 oktober.
Mathållning
Ärendet tas upp på nästa sammanträde.
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§ 41
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 8 december på Södra vägen 5, stora
sammanträdesrummet.

§ 42
Avslutning
Gunnel Bengtsson tackar för dagens sammanträde och mötet förklaras avslutat.
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