
 

Information till Kommunala pensionärsrådet från omsorgsförvaltningen och svar på 
inskickade frågor. 
 
1. Betal dagar – vad beror summan på? 
5 dagar fördelat på 4 ärenden utöver ett specifikt ärende där vi köpt dygn för att vi 
som förvaltning skulle klara att förbereda för de specifika omvårdnadsbehoven i form av 
utbildning mm. 
Väntan på covid – 19 tester. Utskrivningsklar som ändrats av medicinska skäl men inte 
dagarna – avtal ska kollas över då det blir fel. 
 
Väntan på SÄBO plats? 
Vi har i dagsläget 5 personer som väntar på säbo. 4 av dem har precis fått beslut och 
inflytt är på G för dem. 

Vad gäller den femte har man där tackat nej till erbjudande man fått för att gode 
mannen behöver få utökat ansvar.  

Lediga platser finns ju på våra boenden idag.  

 
 
3. Information om hur hemtjänstpersonalens arbete fungerar idag. 
Vi jobbar med att se hemtjänsten som en helhet där vi vill ha koll på hela dygnet för 
brukarens bästa. Detta arbetas mycket med i samverkan med personalen på deras apt. 
Kontaktmannagrupper för att säkerställa arbete med genomförandeplaner som är 
viktigt, redskap i utförande mot brukare. Vi håller på att utveckla TES som är digital 
planeringshjälp där vi också ska kunna stämpla in och ut hos brukare så vi får bättre 
koll på tid hos brukare samt kunna dokumentera. Vi håller på med digitala medicinskåp 
för att säkerställa kring läkemedel. Vi har trygghetskamera för insats känsla av trygghet 
på natten i 3 ärenden och 4 kameror till är beställda. Vi har haft utbildning för all 
personal inom förvaltningen vad gäller bemötande och vad är mitt uppdrag är när jag är 
på jobbet. Vi kommer i vår starta utbildning ang senior alert i hemtjänsten.  
 
 
4. Information om nattbemanningen på Kvarnberget. 
Utifrån den IVO anmälan vi haft så kommer vi bemanna upp med en person till per natt 
på KVB så man blir totalt 6 st (annons varit ute så rekrytering påbörjas i dagarna), Vi 
kommer sätta in hotell lås med start på demensavdelningarna början 2021, tanken är 
att det ska bli på alla lgh KVB och även på SÄBO i Hunnebostrand. IVO har besvarat 
våra åtgärder med att de är ok.  
 
5. Vad gör kommunen åt den felplacerade handikapp p-platsen vid ingången till 
Närhälsan i Kungshamn. Se Daniels bifogade svar. 
 
6. Hur fungerar brandsäkerheten på våra äldreboenden. Vilken utbildning har 
personalen om en brand utbryter.  
Får vikarie någon utbildning.  
Vi har brandombud på våra enheter som har som uppdrag att regelbundet på apt info 
om brand. Finns också skriftlig information. Större utbildning påbörjades i mars 2020 



för alla medarbetare kring brand och HLR, denna fick vi avbryta pga covid – 19 så den 
behöver tas upp igen när vi har annat läge – upplägg är klart ihop med räddningstjänst. 
Ang vikarier hör det till introduktionen. 
  
7. Hur ser sjukfrånvaron ut när det gäller lång och korttids frånvaron.  
Siffrorna är borta i Hypergene, detta är anmält till personalavdelningen som kollar på 
detta – får återkomma här. 
 
8. Finns det någon förklaring till alla Lex Sarah anmälningarna 

Vi har haft en del på larm där vi tittat över rutiner och haft dialoger på apt om hur lösa. 
Anmälningarna har minskat. 

Vi hade ett stort problem som ni säkert känner till då det inte fungerade från 
leverantörens sida – det var flera delar i landet.   

 

Med vänlig hälsning 
 
Madeleine Leijon 

 

1. Hur har man tänkt sig lösningen av P-platser på Kvarnberget för de som besöker sina 
anhöriga?  I dag tar vårdpersonalen upp nästan alla platserna. 

Svar: Parkeringsplatser vid Kvarnberget kommer att behandlas i samband med 
planärenden för Kvarnbergstomten 

 

10. KPR mötena 2021:  18 mars, 6 maj, 16 september, 25 november kl 09.00. 

 

 

Svar från Daniel Jarnrot: 

Vad gör kommunen åt den felplacerade handikapp p-platsen vid ingången till Närhälsan i 
Kungshamn. 

Detta är en privat tomt där inte kommunen har rådighet över utformningen på deras tomt. 
KPR har naturligtvis möjligheten att tillskriva fastighetsägaren och lämna sina synpunkter 
på frågan. 

 

Ärendebalanslistan: 

Köpmansgatan ligger för delvisa åtgärder under 2021 som borttagning av trottoar från korsningen 
Dinglevägen till korsningen Stationsgatan 

HCP rampen klar och flitigt använd under sommaren 2020. Fortsättning följer med att anordna hcp-
plats i anslutning. 



Fontänerna kommer att åter anslutas med vatten, i den takt som resurser avsätts. Trolig hastighet 
1st/år med början 2021. I nuläget vet vi inte vilken ordning det blir men det är följande som det 
gäller Konsum/HBO, Väjernparken och Tångenparken 

 

Daniel Jarnrot 

 

 

 

 


