HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2014-02-06

Plats och tid:

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet
2014-02-06 kl. 09.30 – 12:00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson
För SPF
Lena Nordström, Karin Sävlind
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Dagmar Luhanka,
För RPG
Svend Ryding
Förtroendevalda
Lennart Germundsson, Ramesh Chibba, Rose-Marie
Henriksson, Bertil Andersson

Ersättare:

Ing-Britt Hansson SKPF, Berit Persson RPG, Ulla Eriksson
SPRF, Jan-Erik Jäderblom PRO, Ann-Margret Nilsson, SPF,
Gunnel Nilsson, PRO

Övriga:

Ann-Kristin Karlsson HVF, Ann-Charlott Mankell HN, Lisbet
Svensson HVF

Utses att justera:

Jan Preuss

Sekreterare:

__________________________
Ann-Kristin Karlsson

Ordförande:

__________________________
Henrik Oretorp

Justerande:

__________________________
Jan Preuss
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§1
Mötets öppnande
§2
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Redogörelse från MAS och Inspektör
5. Bokslut 2013
6. Anmälda frågor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bussförbindelsen till Söndrums Kyrka
Matlådor inom hemtjänst.
Hur går planeringen av äldreboendet på Trottaberg
Vilken beredskap finns vid ström avbrott
Hur långt har Halmstad kommun kommit med utbyte till digitala larm
Hur många äldre inom Halmstad kommun har trygghetslarm
Kommer kommunen att klara övergången till det digitala systemet till den 1
januari 2015.

7. Övriga frågor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Schablontider
Avlösarservice
Uppföljning av måltidsverksamheten.
Något ansvar för uppföljning av äldre finns inte idag. Ansvaret upphör vid 79
år. Varför och vad händer sedan?
Tydlig redovisning av och hur beläggningen ser ut inom
äldreboende/servicehus, köerna med mera, vilka får avslag
Fribergs konditori
Kvarnlyckan
Vänortsfrågor

§1
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss
§2
Redogörelse från MAS och Inspektör
Eva-Karin Stenberg, MAS och Anna Bernulf Jansson, Inspektör rapporterade
angående nattinspektion vid två tillfällen, en gång på Andersbergs äldreboende och
vid ett annat tillfälle på Patrikshills äldreboende. Syftet med nattinspektionerna var att
följa upp om riktlinjerna följs. Bemanning är tunn men uppfyller kraven.
Avsikten är att göra fler nattinspektioner och eventuellt komma på andra tider.
Därefter blev det många frågeställningar av ledamötena till MAS och Inspektör.
§3
Bokslut 2013
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Niklas Petersson Fröling presenterar bokslutet för år 2013 vilket är +9,4 Mkr.
Äldreboende
Hemtjänst
Äldreomsorg stab
Hemsjukvård och förebyggande vht
Myndighetsutövning
Förvaltningsövergripande
Totalt HVF

+ 2,3 Mkr
- 2,0 Mkr
+ 3,7 Mkr
+ 1,1 Mkr
- 0,6 Mkr
+6,2 Mkr
+ 9,4 Mkr

§ 4 Svar på anmälda frågor:
a) Bussförbindelsen till Söndrums Kyrka
Lennart Germundsson redogjorde för Regionens handikappråd den 16 december
2013 och tog upp problemet med bussförbindelsen till Söndrums kyrka. Har lämnat
KPR:s synpunkter och manar till att uppvakta politiker.
Jan-Erik Jäderbom tar upp att det råder samma problem när det gäller Johannesfors
sträckan.
b) Matlådor inom hemtjänst.
Frågeställningen att de personer som får mat hem till sig inte äter upp portionen inte
heller ens öppnar portionen. Undernäring till följd. Kan inte hemtjänstpersonalen
stanna kvar och närvara vid måltidsstunden.
Lisbet Svensson svarar att det är en kostnadsfråga men naturligtvis att man måste
ha kontroll om det sker en viktnedgång.
Lena Nordström påtalar att maten på servicehusen är god och bra.
c) Hur går planeringen av äldreboendet på Trottaberg
Henrik Oretorp informerar att det man skriver fram om planuppdrag för etapp 2 och 3
angående Trottaberg nu i vår. Äldreboendet ligger i etapp 2 med start kanske runt
2016.
d) Vilken beredskap finns vid strömavbrott
Lisbet Svensson informerar att vid strömavbrott finns batteribackup för trygghetslarm.
Vid längre avbrott kan ett reservaggregat kopplas in. Inom centralorten kan Hem
koppla om matningen varför man bedömer det som mycket osannolikt med ett längre
avbrott.
e) Hur långt har Halmstad kommun kommit med utbyte till digitala larm
Lisbet Svensson svarar på frågan. Larmfrågan utbyte till digitala larm går inte att
svara på så här enkelt. För att byta till digitala larm måste mycket annat fungera
internet uppkoppling, mobil täckning mm. Detta håller man på att titta på.
Analoga larm fungerar alldeles utmärkt.
f) Hur många äldre inom Halmstad kommun har trygghetslarm
Lisbet Svensson svarar att idag har ca 2000 personer larm i Halmstad kommun.

g) Kommer kommunen att klara övergången till det digitala systemet till den 1
januari 2015
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Lisbet Svensson besvarar frågeställningen - Frågan är svår att svara på eftersom
det beror mycket på hur det går med internetutbyggnad, mobil täckning, ekonomi
m.m. Det är viktigt att tänka på att i programmet på TV, berördes det inte alls att i de
situationer när internet eller mobiler INTE fungerar så fungerar inte de digitala larmen
heller. Men det är nog inget man tänker på när man bor i städer. Ett exempel är ju t.
ex nyårsafton när det mobila nätet är överbelastat, då skulle t. ex inte de digitala
larmen fungera.
§ 5 Övriga frågor
a) Schablontider
Lisbet Svensson informerar att en grupp inom Hemvårdsförvaltningen håller på att se
över schablontiderna och detta arbete ska vara klart till 1 april 2014.
b)Avlösarservice
Lisbet Svensson meddelar att Hemvårdsnämnden beslutade vid sitt möte i december
om att fri avlösning i hemmet endast skall utföras av den kommunala
hemtjänstorganisationen. Bakgrunden till beslutet är att hemvårdsnämnden vill få
ökade möjligheter till insyn och uppföljning av de beslutade insatser som görs.
Beslutet gäller från och med 1 april 2014.
Brev har sänds ut till alla berörda och i detta brev har det hänvisats till aktuell
hemtjänstgrupp med telefonnummer. Hemtjänstgruppen önskar få beställning en
vecka önskad fri avlösning.
Sigvard Raask undrade hur långt i förväg man måste meddela aktuell
hemtjänstgrupp vid en avlösning. Ungefär en vecka innan den tänkta avlösningen bör
man ta kontakt med aktuell hemtjänstgrupp.
c) Uppföljning av måltidsverksamheten.
Henrik Oretorp meddelar att första ettappen är klar och nu går man vidare. Idag delas
ansvaret för måltidsverksamheten på tre förvaltningar. Nu genomförs en utredning
som ska belysa om matkvaliteten kan förbättras genom att ha en förvaltning med
huvudansvar för måltidsservicen. Utgångspunkten är att det ska finnas lika många
kök som idag.
Totalt lagas cirka 16 400 portioner mat per dag i Halmstad kommun. Ansvaret för
kommunens måltidsverksamhet finns på barn- och ungdomsförvaltningen,
hemvårdsförvaltningen och servicekontoret.
Nu har stadskontoret gått i uppdrag av kommunstyrelsen att bland annat utreda om
måltidsverksamheten kan bedrivas med ännu högra kvalitet genom att ha en
förvaltning med huvudsansvar för måltidsservicen. Stadskontoret genomför utredning
och har till sin hjälp en projektgrupp bestående av representanter med ansvar för
måltidsverksamhet på varje förvaltning. I nuläget vet man inte resultatet av
utredningen.
d) Något ansvar för uppföljning av äldre finns inte idag. Ansvaret upphör vid 79
år. Varför och vad händer sedan?
Lisbet Svensson informerar att det görs inga uppföljningsbesök. Efter första besöket
har man ju etablerat en kontakt och personen i fråga har fått information m.m.,
Därefter vet man vart man skall vända sig om det uppstår annat behov. Kanske ålder
gränsen ska höjas?
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e)Tydlig redovisning av och hur beläggningen ser ut inom
äldreboende/servicehus, köerna med mera, vilka får avslag/ bifall.
Skriftligt svar från myndighetschefen Ermin Skoric.
Vilka kunder får bifall/avslag till särskilt boende (servicelägenheter och äldreboende)
Äldreboende/Gruppboende.
Särskilt boende kan beviljas i de fall där sökande har ett varaktigt och så omfattande
omsorgsbehov att den inte kan/är svårt att tillgodoses i hemmet. Oftast har kunden
insatser/hjälp flera gånger om dagen och ofta i kombination med otrygghet och
otillgänglig bostad som inte kan bostadsanpassa (t ex trappor, badrum i källaren,
tränga utrymmen/svårt att ta sig fram m.m.)
Enligt förarbetet till socialtjänstlagen (prop 1996/:124 sid 175) menas med begreppet
”omfattande vård- och omsorgsinsatser” kontinuerliga insatser som behöver ges
dygnet runt för att tillgodose behov av personlig omvårdnad, tillsyn, skydd, trygghet
och sjukvård. Hjälp i form av enbart städning, inköp, matlagning och liknade service
är inte att anses som vård och omsorgsinsatser. Särskilt boende kan beviljas först
när alla andra möjligheter är uttömda och man har prövat t. ex hemtjänst,
dagverksamhet och växelvård.
Inom särskilt boende finns enheter för personer med somatisk/kroppslig sjukdom,
enheter för personer med en demenssjukdom och psykisk funktionsnedsättning ska
det finnas ett läkarutlåtande som styrker demenssjukdom och psykisk
funktionsnedsättning.
Servicelägenhet
Servicelägenhet kan beviljas vid behov av anpassad bostad, trygghet och daglig
hjälp. En förutsättning är att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig den social
servicen (matsal och sociala aktiviteter) som finns i ansluten till servicelägenheten.
Undantaget parboende, då gäller att den ena av makarna har behov av
omvårdnadsinsatser.
Om den enskilde uttryckt önskemål om ett specifikt boende enligt LOV, lagen om
valfrihet, ska denna önskan beaktas men kunden får vänta längre innan han kan
erbjudas önskat alternativ, gäller både servicelägenhet och äldreboende.
Handläggare på Bistånd gör en helhetsbedömning av den enskildes behov och
hemsituation där man även tar hänsyn till hög ålder.
Så de kunder som får avslag på ansökan om särskilt boende är de vars behov
(fysiska, praktiska, sociala, omsorgsmässiga, trygghetsmässiga etc) kan tillgodoses
med hemtjänst, trygghetslarm eller på annat sätt i nuvarande bostad.
Lena Nordström undrade om man verkligen måste ha hemtjänst först innan man kan
få ett äldreboende – och det svarade Lisbet Svensson att så är fallet.
Ros-Marie Henriksson påtalade att idag kunde man läsa att en 91 årig kvinna fick rätt
i förvaltningsrätten till en servicelägenhet.
Väntelistan
Väntelistan till äldreboende är 1 person enligt LOV, 2 enligt parboende, 2 vill byta
bostad och 3 personer vill avvakta (ej aktiv i kön). Lediga lägenheter är 11 stycken.
Lediga lägenheter/rum finns således på Vallås, Krusbäret, Vidablick, Olsgården och
Hemgården.
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När det gäller demensplatser finns inga lediga. Kön är 18 stycken och byte 9 samt
två stycken vill avvakta. Det är ett stort behov av demensplatser.
Servicelägenheter – där finns det 7 stycken lediga lägenheter och 36 personer (enligt
LOV står i kö). 2 personer vill byta lägenheter.
f) Friberg –en ny träffpunkt?
Lisbet Svensson informerar att ”Alla hjärtans hus” inte räcker till längre som en
träffpunkt för äldre och därför behövs fler mötesplatser. Under tre kvällar i veckan
kommer den nya mötesplatsen var öppen för äldre, med levande musik,
underhållning och gemenskap. Seniorkaféet startar den 6 februari och arrangeras av
kommunen, regionen, Hallands bildningsförbund, Kulturrådet och näringslivet.
Kvällarna är öppna för alla äldre.
e) Kvarnlyckan
Vad händer med Kvarnlyckan?
Lisbet Svensson meddelar att det idag föreligger inflyttningsstopp på Kvarnlyckan
och de kunder som bor på Kvarnlyckan har erbjudits plats på Sofieberg omkring den
1 maj, med möjlighet att flytta tillbaka till Kvarnlyckan.
Kvarnlyckan är ett omodernt äldreboende som är i mycket stort behov av
modernisering. Halmstads kommun hyr Kvarnlyckans äldreboende av Rikshem med
ett hyresavtal som löper ut 2016-09-30. Fastighetsägaren är villig att modernisera
Kvarnlyckan. Ritning finns för en ny/eller ombyggnad till Kvarnlyckan avseende 60
lägenheter.
f) Vänort – Har Halmstad kommun någon vänort?
Halmstad kommun har bland annat vänorten Hangö i Finland, samt vänorten Stord i
Norge.
Ärenden till nästa möte anmäls till Ann-Kristin Karlsson tel. 035-13 96 71, senast 19
mars.
§ 56
Avslutning
Henrik Oretorp tackar för dagens sammanträde
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