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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-09-16 kl 09.00 – 12.06 
 

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kjell Klasson SPF, deltar på distans 
Leif Åsberg, PRO 
Kjell Andersson, PRO, deltar på distans 
Jan Ulvemark, PRO, deltar på distans 
Gert Larsson, PRO, deltar på distans 
Ulla Turemark, SPF 
Jeanette Loy, Kommunstyrelsen, deltar på distans 
Lars-Erik Knutsson (S) Kommunstyrelsen, deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C), Miljönämnden, deltar på distans 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Vivianne Gustafsson, PRO, deltar på distans 
Hilbert Eliasson, PRO, deltar på distans 
Anette Thärnström, SPF, deltar på distans 
 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ås, äldreomsorgschef, deltar på distans § 21 
Ann-Louise Jarnrot, dagverksamheten, deltar på distans § 21 
Petra Hurri, projektledare, deltar på distans § 22 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 16 september kl. 12.30. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 21 

Digital dagverksamhet och anhörigstöd 

Äldreomsorgschef och ansvarig för daglig verksamhet informerar om digital dagverksamhet och 
anhörigstöd. 
 
Ett nytt digitalt verktyg DigiCare har testats i äldreomsorgen med funktioner med anhörigstöd och 
tillsammasfunktioner för brukare och anhöriga. Utfallet av testet är positivt och fler tester kommer 
göras. Länk till DigiCare: https://www.digicareapp.com/  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 22 

Hunnebohemmet 

Projektledaren redogör för ombyggnationen Hunnebohemmet och informerar om pågående arbete. 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 23 

Omsorgsnämndens ekonomi, budget och utfall 

Äldreomsorgschefen informerar om att arbetet fortsätter med att implementera de åtgärder som 
finns i åtgärdsplanen för att uppnå en ekonomi i balans och redogör för det ekonomiska resultatet 
månad 1-7, 2021. 
 
Underskott inom äldreomsorgen främst hänförligt till höga personalkostnader, dels kopplade till 
covid-19, framförallt under första kvartalet. Enskilt kostnadsdrivande ärende på 1,4 mnkr under 
januari-juni.  Överskott inom övriga verksamheter som dagverksamhet och kommunrehab dels 
p.g.a. anpassade verksamheter under pandemin. 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 24 

Omsorgsförvaltningens organisation 

Äldreomsorgschefen informerar om de organisationsförändringar som skett inom 
Omsorgsförvaltningen. En organisationsskiss kommer skickas ut senare. 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

https://www.digicareapp.com/
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KPR § 25 

Lägesrapport verksamheten 

Äldreomsorgschefen ger en lägesrapport om verksamheten inom äldreomsorgen; 
 

• Kommunen har ett bra läge vad gäller Covid-19 inom verksamheten. Samtliga restriktioner 
ligger kvar.  

• Utmaningar - personal- och kompetensförsörjning 
• Bemanningsläget inom hemtjänsten har under semestern varit mycket ansträngt. Ordinarie 

personal har beordrats in från semestern och övrig personal har fått gå in och ta pass där det 
saknats resurser. Övertid och sjukskrivning har ökat under perioden. Stort tack till personal 
från annan verksamhet som under sin semester har arbetet inom vården i sommar.  

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

 

KPR § 26 

Ärendebalanslistan 

Notering Ärende Ansvarig Klart datum 
2016-10-06 Trottoaren på 

Köpmansgatan i 
Hunnebostrand är i 
behov av förbättring 

Enheten Drift & Projekt 
 

Ingår i 
infrastrukturarbetet 
enligt beslut i 
kommunfullmäktige 
190425. 
Uppföljning sker i 
slutet av år 2021 

2019-05-16 Fontäner utan vatten i 
kommunens parker 

Enheten Drift & Projekt 
 

Ärendet ligger för 
beslut i Tekniska 
utskottet, Fortsatt 
bevakning 

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
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KPR § 27 

Pensionärsorganisationens frågor 

 
1. Vi vill ha en ingående information om hur omsorgsförvaltningen har behandlat frågan om 

nattpersonalen. 
 
Från ON 2021-08-26 protokoll om återrapportering Nattpatrullens bemanning  

Förvaltningschefen poängterar att det är väldigt olyckligt hur frågan kring nattpatrullen har 
hanterats. Mitt i semesterperioden gick personal ut med information som är felaktig och detta gjorde 
det svårt att bemöta i tid. Detta har skapat onödig oro hos medarbetare, men också hos dem 
verksamheten är till för, som aldrig ska involveras i arbetets organisering. Våra brukare och 
anhöriga ska alltid vara trygga med att beviljade insatser utförs på ett professionellt sätt.  
Förvaltningschefen belyser fyra punkter där information som spridits varit felaktig: 
 

• Personal pratar om neddragning. Minskning med undersköterska natt togs beslut om 
2019 och genomfördes då på senhösten. Då pandemin kom förstärkte förvaltningen upp 
inom många verksamheter och också i nattpatrullen. Våren 2021 började verksamheterna se 
över vilka förstärkningar som kunde tas bort för successiv återgång till basbemanning. Då 
låg nattpatrullens förstärkning till 31/5. Tidigare handlingsplan var ej aktuell och ny lösning 
fanns ej framme, varvid avdelningschef för äldreomsorg meddelade att datum skulle 
förlängas till 31/8. 
 

• 31/8 har aldrig varit en deadline utan just ett förlängningsdatum. Detta är dels kopplat till 
rådande pandemirestriktioner, men också att handlingsplan ej fanns framme för vem som 
ska stötta upp vid behov. Datum är nu ytterligare förlängt pga dessa orsaker och 30/9 gäller 
med trolig ytterligare förlängning efter det. 
 

• Arbeta ensam utan tillgång till hjälp har aldrig funnits någon tanke om. Däremot ska 
verksamheterna bemanna efter behov. Innan en förändring görs ska riskanalys och 
handlingsplan finnas på plats. Alla ska veta vart man vänder sig för hjälp om denna 
förändring ska genomföras. Behovet styr. 

• Personal skulle tidigare vända sig till särskilt boende för att medarbetare därifrån skulle följa 
med ut. Senare gjorde IVO en tillsyn i äldreomsorgens verksamhet och bedömde att 
Kvarnberget behövde förstärka sin nattbemanning, vilket nu är gjort. Därmed föll tidigare 
handlingsplan. 
 

Ensamarbete är inget konstigt eller förbjudet. Även i kommuner där man har flera 
undersköterskor i tjänst nattetid, kan man behöva göra vissa insatser ensam för att sedan mötas upp 
och hjälpas åt där det behövs. Däremot ska man inte ha ensamarbete definierat som en ensam 
personal i tjänst på natten, utan det ska alltid finnas någon person att snarast få hjälp av när det 
behövs. För detta krävs en handlingsplan och en riskanalys, vilket ännu inte är framme.  
 
Verksamhetens behov behöver styra hur vi bemannar- vi ska förstärka när behovet ökar och ta bort 
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resurser när behovet minskar i alla verksamheter. På det sättet får vi en hög kvalitet och en god 
arbetsmiljö. 
 
Pensionärsorganisationerna uppfattning är att nattpatrullen ska bestå av två undersköterskor.  
 
 

2. Kommunen har fått ett stort statligt ekonomisk stöd. Hur har det i praktiskt arbete kunnat 
användas. 
 
Äldreomsorgschefen informerar om olika satsningar som genomförs med statsbidrag och 
redovisar en uppföljning av statsbidragen 2021. 
 

 
3. Hur har arbete på äldreboende och hemtjänsten fungerat under sommaren.  

 
Äldreomsorgschefen informerar om sommaren; Bemanningsläget inom hemtjänsten har 
under semestern varit mycket ansträngt. Ordinarie personal har beordrats in från semestern 
och övrig personal har fått gå in och ta pass där det saknats resurser. Övertid och 
sjukskrivning har ökat under perioden.  Stort tack till personal från annan verksamhet som 
under sin semester har arbetat inom vården i sommar.  
 

 
4. Hur mycket har Coronapandemin påverkat arbetet på Äldreboendet och hemtjänsten 

  
Lättnaderna i restriktionerna som släpps 29 september gäller inte vård och omsorg. 
Folkhälsomyndigheten kommer lämna nya instruktioner.   
 
Underskott inom äldreomsorgen främst hänförligt till höga personalkostnader, dels kopplade 
till covid-19, framförallt under första kvartalet. Enskilt kostnadsdrivande ärende på 1,4 mnkr 
under januari-juni.  Överskott inom övriga verksamheter som dagverksamhet och 
kommunrehab dels p.g.a. anpassade verksamheter under pandemin. 

 
5. Ref. till ON protokoll 2021-06-03 § 62, Åtgärdsplan för budget i balans. Hur ser denna 

åtgärdsplan ut? 
 
Äldreomsorgschefen informerar om genomförda och pågående åtgärder i åtgärdsplanen i 
paragraf 23 ovan. 
 

6. Vem är ansvarig för skötseln av handikapprampen i Hunnebostrand? 
 
Enheten Drift & Projekt ansvarar för skötseln av HCP-rampen i Hunnebostrand. 
 

 
7.  Ärendebalanslistan, se paragraf 26 ovan. 

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.  
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