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Plats och tid

Tryggö i Kommunhuset Kungshamn samt digitalt via Teams kl 13.00 - 15.15.

Öppet sammanträde
Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kjell Klasson SPF, deltar på distans
Leif Åsberg, PRO, deltar på distans
Ulla Turemark, SPF, deltar på distans
Jeanette Loy, Kommunstyrelsen, deltar på distans
Ragnhild Selstam (M) Utbildningsnämnden, deltar på distans
Gunilla Ohlin (L), Byggnadsnämnden, §3-10

Närvarande
ersättare

Magnus Johansson, Omsorgsnämnden, deltar på distans
Vivianne Gustafsson, PRO, deltar på distans
Kjell Andersson, PRO, deltar på distans
Leif Gabrielsson, PRO, deltar på distans
Hilbert Eliasson, PRO, deltar på distans
Anette Thärnström, SPF, deltar på distans
Lars-Erik Knutson, Kommunstyrelsen, deltar på distans

Övriga deltagare

Maria Länström, äldreomsorgschef
Sanna Henriksson, arbetsterapeut
Evelina Höjskeld, arbetsterapeut
Maria Zetterberg, sekreterare

Justerare

Leif Åsberg

Justering

Kommunhuset, den 11 maj kl. 09.00

Sekreterare

Maria Zetterberg
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Leif Åsberg
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KPR § 1
Rapport Coronaläget

Äldreomsorgschefen informerar om hur det ser ut med smittspridningen på våra äldreboenden.
Ingen av våra äldre har misstanke om eller är smittade av viruset i dagsläget. Några fall är
konstaterade i personalen. Smittspridningen i samhället är ju fortfarande hög även om Sotenäs inte
är så hårt drabbat just nu.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.
KPR § 2
Personal- och kompetensförsörjning

I föregående protokoll nämns det att 95,7% av medarbetarna har adekvat kompetens.
Pensionärsrådet önskar få definierat vad som menas med begreppet adekvat kompetens.
Äldreomsorgschefen informerar om att det är ett nationellt begrepp som rapporteras in till
socialstyrelsen. Kompetensen är ju olika för de uppdrag man har inom organisationen. Att ha
adekvat kompetens betyder att personalen har läst någon form av omvårdnadsutbildning samt även
specialistutbildningar. Vikarier är till stor del inte utbildade inom vård och omsorg. Svårt att få tag
på utbildade undersköterskor. Introduktionsutbildning genomförs för alla vikarier. Alla vikarier får
också en teoretisk utbildning som avslutas med ett test.
Äldreomsorgschefen informerar om att rekrytering av sommarpersonal pågår och att även denna
sommar kommer att innebära påfrestningar för personalen. Vi saknar fortfarande 40 – 50 personer
för att klara bemanningen i sommar. Vi syns på alla plattformar där det går att rekrytera personal.
Vi lockar med bra villkor ex. månadslön och heltid. Uppvaktar även nyblivna pensionärer för att se
om de kan tänka sig att sommarjobba men även andra pensionärer är välkomna att söka. Ingen
tidigare erfarenhet krävs. Pensionärsföreningarna får gärna sprida denna information. Vi uppvaktar
även andra typer av personal som har lång sommarledighet eller är friställda.
Äldreomsorgschefen informerar om att de sommargäster som ansöker om vård under sin vistelse i
kommunen kommer att få denna beviljad som det ser ut i dagsläget. Kommunen har ingen laglig
rätt att neka sommargästerna vård.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.
KPR § 3
Förebyggande arbete och handlingsplan för Psykisk hälsa

Äldreomsorgschefen informerar om ”Våga fråga”, digitala föreläsningar och utbildningar om
psykisk ohälsa och självmord via Fyrbodals kommunalförbund.
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Utbildningen är tänkt att visa hur man som medmänniska kan hjälpa en person som inte mår bra.
Alla kan gå utbildningen men 65+ har förtur till utbildningen om intresset blir stort.
Bokas via maria.klamas@fyrbodal.se, Mobil:0733-35 85 08
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen
KPR § 4
Funktionella boendelösningar

Den enkät som skickas ut av Sotenäsbostäder är tänkt att kartlägga kommunens invånare och deras
behov för framtiden. Detta hjälper Sotenäsbostäder i deras planering för kommande byggnationer.
Ordförande informerar om att omsorgsnämnden vid sitt senaste möte 2021-04-22 gav
förvaltningschefen i uppdrag att utreda olika funktionella boendelösningar för framtiden.
Utredningen ska visa på det framtida behovet av olika boendelösningar samt vad detta innebär för
de åtaganden som kommunen får.
Då det finns många benämningar på boenden för äldre önskar pensionärsrådet se en definition av
vad de olika boendelösningarna innebär.
Pensionärsrådet har mottagit en enkät från Omsorgsförvaltningen som ett led i denna utredning.
Ordförande informerar om att kommunen återkommer med besked om hur enkäten ska behandlas.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.
KPR § 5
Trygghets- och självständighetsfrämjande teknik

Äldreomsorgschefen informerar om den utredning som pågår kring teknik som främjar
självständighet och är trygghetsskapande.
Våra arbetsterapeuter har gjort en omvärldsanalys om trygghetsskapande teknik. Bilaga 1.
Boken ”Nära liv – nära vård i en digital vardag” (2018) - Sveriges Arbetsterapeuter
Belyser området: Vad krävs för att leva ett gott liv på äldre dar i en allt smartare vardag? Boken
sätter ljuset på hur bostaden ska kunna bli utgångspunkten för framtidens vård och omsorg, men
fortfarande vara ett hem. Boken går att beställa på: www.arbetsterapeuterna.se
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Äldreomsorgschefen informerar om att det pågår en upphandling av trygghetsskapande teknik som
innefattar bl.a.: träning på distans, kameror och GPS teknik. Idag används bl.a. digitala
planeringskalendrar, appar, talsyntes, nattkamera och medicinkaruseller.
Äldreomsorgschefen önskar få ta det av vad pensionärsrådet har för tankar och idéer om vad man
ska satsa på framöver. Hur ska vi nå alla och hur ska implementeringen gå till?
Pensionärsrådet framför oro kring att det kan vara svårt att få alla att använda den nya tekniken.
Implementeringen måste gå långsamt och den enskilde måste få tillgång till mycket stöd under
tiden.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.

KPR § 6
Hunnebohemmet

Planeringen för renoveringen av Hunnebohemmet fortskrider. Omsorgsförvaltningen har fått en
återremiss angående turordningen för ombyggnad/renovering. Behovet av omsorgsplatser har
stadigt minskat och frågan är om det behövs fler platser än de vi redan har. Lysekils kommun
kommer att stänga ner boende på grund av minskat behov. Omsorgsförvaltningen kan inte bygga
nya lokaler som sedan inte används.
Pensionärsrådet framför att det minskade behovet kanske beror på oron med Covid-19 och att
anhöriga eller den enskilde inte vågat ansöka om en plats fast behovet finns. Sotenäs kommun
tillhör toppen i landet vad gäller äldre befolkning.
Pensionärsrådet undrar om man har sett över om de eventuellt tomma lokalerna efter en nybyggnad
kan användas i annan verksamhet?
Frågan kommer att diskuteras ingående på styrgruppsmötet inför kommande möte med
kommunstyrelsen.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.

KPR § 7
Skillnaden mellan privat- och kommunal hemtjänst

Äldreomsorgschefen informerar om den jämförelse som har gjorts gällande skillnader mellan den
privata- och kommunala hemtjänsten. Rapporten gäller 2019. Den för 2020 är inte klar än. I
kommunen har vi 3 privata hemtjänstföretag i dagsläget. I rapporten finns enbart 2 privata företag
med. Bilaga 2.
Äldreomsorgschefen är bekymrad över de låga siffrorna i Medarbetarnöjdhet som kommunen får.
Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där man vill jobba länge, håller sig frisk
och känner lojalitet. Kommunen måste göra en omställning som gör skillnad i hur vi upplevs som
arbetsgivare.
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Pensionärsrådet är bekymrade över att en enskild brukare möter så många som 19 olika personer på
en 14-dagars period. Äldreomsorgschefen berättar att det pågår en omorganisation inom
hemtjänsten för att förbättra situationen.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.

KPR § 8
Omsorgsnämndens ekonomi, budget och utfall

Omsorgsförvalningen visat på ett prognostiserat underskott. De mesta är relaterat till hög
sjukfrånvaro, vikarier och övertid relaterat till Covid.
Kommunala pensionärsrådet önskar förtydligande om vad de sökta statliga medlen ska användas
till. Äldreomsorgschefen informerar om följande siffror:
• Förstärkning natt Kvarnberget: 1.4 mnkr. Detta grundar sig på ett beslut från IVO. De kräver
att det måste vara 6 personer och inte 5 på natten. Det måste finnas personal för att
uppmärksamma och ingripa.
• Bemanning av särskild boende: 2 mnkr. Både Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet
behövde förstärkning med 4 st undersköterskor.
• Förebyggande samordning och insatser: 1.4 mnkr. Rekrytering av personal pågår. Personen
ska hjälpa verksamheterna att få fart på den verksamhetsutvecklingen som sker.
• Teknikinförande: 0.8 mnkr. Jobba med teknikinförande
Äldreomsorgschefen har fått 800 000 kr i statsbidrag direkt riktade till äldreomsorgen. Pengarna ska
användas till att bryta ensamheten för den enskilde, personer med demens. Även viss
teknikinförande till dagverksamhet ska köpas in. Vi står i begrepp att köpa in robotkatter i
rogivande syfte.
Budgetuppföljning 2021.
För att uppnå en budget i balans ser vi över schemaläggning på natten. Vi arbetar med att minska
sjukfrånvaron och övertiden. Visst teknikinförande är också kostnadsbesparande samt att antalet
patienter inom hemsjukvården har minskat.
Pensionärsföreningen undrar över de statliga medel som utlovats. Har vi ansökt om detta?
Äldreomsorgschefen informerar om att vi har sökt alla medel vi kan. Pengar ska användas till bl,a.
specialistutbildade sjuksköterskor. Ytterligare information om detta på nästa möte. Staten har även
aviserat att det kanske kommer återhämtningsbonus för personal och arbete med arbetstidsmodeller.
Om detta blir av kommer vi att ansöka. Då vill vi använda pengarna till heltidsresan bl.a. Vi vill
även satsa på att förändra den psykosociala arbetsmiljön, ett område där vår personal mår dåligt.
Detta behöver göra med eller utan det statliga stödet. Vi planerar för en Moralisk stress- föreläsning
till hösten på Kommunala pensionärsrådets möte.
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.
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KPR § 9
Ärendebalanslistan

Notering
2016-10-06

Ärende
Trottoaren på
Köpmansgatan i
Hunnebostrand är i
behov av förbättring

Ansvarig
Tekniska avdelningen

2019-05-16

Fontäner utan vatten i
kommunens parker

Tekniska avdelningen

Klart datum
Ingår i
infrastrukturarbetet
enligt beslut i
kommunfullmäktige
190425.
Uppföljning sker i
slutet av år 2021
Ska tas upp i
Tekniska utskottet
igen.

KPR § 10
Pensionärsorganisationens frågor

Kommunala pensionärsrådet hade inför mötet inkommit med ett antal frågeställningar.
Samtliga frågeställningar har besvarats under mötet.
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