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Hravn Forsne, Ordförande/ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
Cecilia Wahlgren, Sekreterare/registrator
Maj-Britt Rane-Andersson, 2:e vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
Lillemor Berglund Andreasson, Förvaltningschef
Eva Apelvi, Biträdande förvaltningschef
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Jan Byvik, PRO Fjärås
Bo Eriksson, PRO Kungsbacka
Kristina Mårtensson, PRO Särö
Bengt Hedlund, PRO Särö
Majbritt Ljungqvist, SPF Seniorerna Fjärås
Agneta Anderberg, SPF Seniorerna Onsala
Carl Eriksson, SPF Seniorerna Onsala
Ove Hansson, SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker
Erik Altenstedt, SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker
Lars Smedberg, SPF Seniorerna Vallda-Släp
Ingemar Nordieng, SPF Seniorerna Vallda-Släp
Göran Bonander, SPF Seniorerna Åsa

1.

Ärende

Anteckningar

Mötets öppnande och närvaro

Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg Hravn Forsne
önskar alla varmt välkomna till årets första digitala möte!
Samtliga representanter och ersättare presenterar sig och
berättar vad de tidigare arbetade med i yrkesför ålder.

Vård & Omsorg

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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2.
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Information: Nuläget i Vård & Omsorgs
verksamheter utifrån pandemin samt
vaccinationen mot covid-19
Förvaltningen för Vård & Omsorg
Lillemor Berglund Andreasson,
förvaltningschef

Förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson berättar
om nuläget inom förvaltningen för Vård & Omsorg med
koppling till covid-19 pandemin och året som varit.
Lillemor förklarar att förvaltningen var tidig med att införa
besöksförbud på de särskilda boendena, att det snabbt togs
kontakt med Folkhälsomyndigheten och Region Halland
och att det har varit ett gott samarbete mellan
förvaltningarna i Kungsbacka kommun.
För att undersöka hur förvaltningen har arbetat med
krisarbetet pågår det för närvarande en extern utredning
och det har också gjorts en intern utvärdering om
upplevelserna av besöksförbudet på vård- och
omsorgsboendena. Utvärderingen har gjorts av den socialt
ansvarige samordnaren (SAS) genom samtal med
medarbetare och chefer på vård- och omsorgsboendena,
anhörigkonsulent och anhörigstöd. Utvärderingen visar att
det finns olika upplevelser av besöksförbudet. En del av de
boende har upplevt det som tufft att inte få fysiska besök
medan andra har varit mer nöjda med den sociala samvaro
som funnits på boendet.
Under hösten blev det en stor samhällsspridning och som
fortsatt är hög i Sverige och i Hallands län. Förvaltningen
har för närvarande inga smittade på vård- och
omsorgsboendena samt covid-korttidsenheten men en
konstaterad smittad person inom hemtjänsten. Att så få är
smittade inom verksamheterna är en effekt av
vaccineringen.
Biträdande förvaltningschef Eva Apelvi berättar om
uppdraget som vaccinationssamordnare och den pågående
vaccineringen mot covid-19. 1533 medarbetare som arbetar
brukarnära har vaccinerats. Hälften av medarbetarna har
fått två doser och hälften har fått en dos. Det beror på att
intervallet mellan doserna skiljer sig åt mellan de olika
vaccinsorterna. Pfizer har ett intervall om tre veckor medan
Astra Zeneca har ett intervall på 10 veckor. Det som
återstår är att vaccinera medarbetare som arbetar
brukarnära med personer som har LSS-insatser som är över
18 år. Enligt planen ska det påbörjas vecka 18 men beror på
vaccinleveranserna. Tillgången till vaccin styr
vaccineringstakten.
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Information: Uppföljning av arbetet
med Kungsbacka kommuns hemsida
Förvaltningen för Vård & Omsorg,
Emma Bruhn, utvecklare

Utvecklaren Emma Bruhn informerar om införandet av den
nya hemsidan www.kungsbacka.se Under 2020 gjordes det
en förstudie för att undersöka om det fanns ett behov av en
ny hemsida, vilket det tydligt visade sig att det gjorde på
grund av att den nuvarande är omodern, inte uppfyller
lagkrav, att det finns få och kostsamma möjligheter till
uppdatering och att den är krånglig och svårarbetad.
Innehållet på hemsidan kommer att förenklas och
tydliggöras genom:
- SEO – sökoptimering (ett arbetssätt där besökaren
sätts i fokus)
- tillgänglighet (alla ska kunna ta del av materialet),
- målgruppsanpassat (riktad kommunikation till
tilltänkt besökare) och
- klarspråk (skriva på ett enkelt och lättbegripligt
sätt)
För närvarande håller alla delar på hemsidan på att
inventeras för att se vad som ska vara kvar och vad som ska
tas bort. Tidsplanen är att den nya hemsidan ska lanseras i
januari 2022.
Representanterna och ersättarna önskar att det, oberoende
förvaltning, ska vara lättare att söka efter tjänstepersoner.
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Information: Digital tillsyn i
hemtjänsten
Förvaltningen för Vård & Omsorg,
Emma Renström, utvecklare och AnnHelen Svensson, verksamhetschef för
Kvarboende och Hemsjukvård

Utvecklaren Emma Renström förklarar bakgrunden till
digital tillsyn natt inom hemtjänsten och att det är en
kamera som endast vid vissa överenskomna tidpunkter är
aktiv och används för att utföra tillsyn av den enskilde. Det
är bara behörig personal som kan titta och görs efter att ett
samtycke har inhämtats från den enskilde. Ingenting spelas
in eller sparas. Vid tekniska problem eller när den enskilde
behöver hjälp åker Nattpatrullen ut till den enskilde. Några
av de effekter som andra kommuner har uppmärksammat
är:
- Ostörd nattsömn
- Varma händer där de verkligen behövs (ett sätt att
hantera välfärdsutmaningen)
- Mindre integritetskränkande
- Anhöriga och grannar störs inte av ljud från
bilar/dörrar i samma utsträckning
- Mindre bilkörning → mindre utsläpp växthusgaser
Det är ett pågående projekt vid förvaltningen för Vård &
Omsorg, där förstudien precis har avslutats och nu är i en
planeringsfas för att kunna testa tekniken.
Representanterna och ersättarna framhåller att ordet digital
tillsyn låter väldigt främmande eftersom det handlar om att
titta till enskilda personer och undrar om det finns något
annat begrepp istället för digital tillsyn.

KUNGSBACKA KOMMUN
5 (6)

5.

Ärende

Anteckningar

Information: Pågående byggnationer
och aktuell lokalplanering
Förvaltningen för Vård & Omsorg
Per Edgren, utvecklingsledare

Utvecklaren Per Edgren börjar med att informera om
lokalplanering, vilket är en process som tar tid och där det
är viktigt att planera långsiktigt. Verksamhetsförändringar
som påverkar lokaler och ytors ska planeras i lokalplanen
och som nämnden för Vård & Omsorg en gång om året
fattar beslut om.
Per informerar därefter och visar bilder på Särö nya vårdoch omsorgsboende, där boende har flyttat in under
februari och mars månad. Särö vård- och omsorgsboende
har 80 lägenheter och som är fördelade på 10 lägenheter
per avdelning/enhet. Per informerar också om de
kommande byggnationerna av Björkris och Annebergs
vård- och omsorgsboende. På Björkris vård- och
omsorgsboende kommer det vara 120 platser och beräknas
vara klart för inflytt det första kvartalet 2023 medan det på
Annebergs vård- och omsorgsboende kommer vara 80
platser och väntas vara klart någon gång under 2024.
Representanterna och ersättarna undrar om det kommer att
vara samma standard på Björkris vård- och omsorgsboende
som Särö vård- och omsorgsboende. Per svarar att Särö
vård- och omsorgsboendet är ett konceptboende där
konceptet kommer att följas och kopieras fast göras något
större.
Representanterna och ersättarna undrar vilken möjlighet till
insyn i byggnationerna och medverkan till synpunkter som
de har. Per förklarar att det exempelvis är möjligt att skicka
in synpunkter när det är samråd och utställningar men
också skriva yttranden över detaljplaner.

6. FNya frågor






Hravn Forsne (M)
Ordförande

Digitala lösningar inom olika områden
Det nya normala på förvaltningen för Vård &
Omsorg
Den ofrivilliga ensamheten och isoleringen
Personalområdet
- Effekten av delade turer
- Vikarier
- Kompetensutveckling

Cecilia Wahlgren
Sekreterare
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