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Plats och tid Tryggö i Kommunhuset Kungshamn samt digitalt via Teams, 2022-09-15, kl 09.00-12.30.  

Öppet sammanträde  

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

 

Närvarande 
ersättare 

Gudrun Jonsson, SPF 
Vivianne Gustafsson, PRO 
Hilbert Eliasson, PRO 
Lars-Erik Knutson, Kommunstyrelsen, deltar på distans 
,  
 
 

 

Övriga deltagare Lena Olofsson, tf. äldreomsorgschef  
Maria Zetterberg, sekreterare 
Sanna Henriksson, leg. arbetsterapeut §18 
Nicolina Ravnås, förvaltningsekonom §21 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 22 september 2022 kl 08.30 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 18     

Fysiska hjälpmedel efter operation 

Sanna Henriksson, leg. arbetsterapeut från kommunrehab informerar om processen kring 
hjälpmedel. Arbetsgruppen inom kommunrehab ansvarar för de patienter som finns inskrivna i den 
kommunala vården.  
Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor som förskriver 
hjälpmedel.  
Viktigt att kontakta rehabmottagningen innan operation om det finns möjlighet för att prova ut de 
hjälpmedel som kan behövas efter operationen.  
Kommunal hemsjukvård är inte att likställas med hemtjänst.  
Kommunen hyr alla hjälpmedel av regionen. Viktigt att återlämna de hjälpmedel som ej används. 
 
Presentationen skickas ut till Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

KPR § 19 

Sunt arbetsliv (SAMSAT) 

Lena Olofsson, tf. äldreomsorgschef informerar om Sunt arbetsliv, en ideell förening som drivs 
gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. 
Omsorgsförvaltningen har valt att samarbeta med Sunt Arbetsliv för att försöka komma till rätta 
med de höga sjukskrivningstalen inom förvaltningen.  
Cheferna kommer även att få deltaga i ”Chefoskopet” ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla 
chefers organisatoriska förutsättningar.   
Hälsosamordnare Aleksandra Lindström fortsätter sitt arbete med att intervjua samtliga anställda. 
Aleksandra sammanställer sina samtal till rapporter som används som underlag för det fortsatta 
arbetet med att skapa sunda arbetsplatser och friska medarbetare. Omsorgsnämnden får ta del av de 
förbättringsförslag som organisationen lägger fram.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

KPR § 20 

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” 

Lena Olofsson, t.f äldreomsorgschef informerar om resultatet på den enkät som skickas till personer 
som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.  
 
Enkäten innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.  
 
Enkätresultatet skickas ut till Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
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KPR § 21 

Omsorgsnämndens ekonomiska resultat 

Nicolina Ravnås, förvaltningsekonom informerar om Omsorgsnämndens ekonomiska resultat efter 
augusti. Kraftigt förhöjda personalkostnader under sommaren. Tack vare statsbidrag tror 
förvaltningen trots ökande kostnader på ett noll resultat för helåret.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

KPR § 22     

Lägesrapport verksamheten 

Lena Olofsson, t.f. äldreomsorgschef informerar om läget i verksamheten. 
A. Personalläget:  

Fortsatt svårt att rekrytera. Få sökande till de lediga tjänster som finns.  
 

B. Ungdomar inom vården i sommar:  
16-17-åringar har under sommaren arbetat med enklare sysslor under sommaren, ex. kök 
och måltider, diskning. Förvaltningen har haft mycket god hjälp av dessa ungdomar. Många 
sökande till dessa platser. Förvaltningen ser gärna att detta initiativ kan återkomma till nästa 
sommar. Ett utskick kommer att göras till alla sommaranställda där de tackas för det fina 
arbete de gjort under sommaren.  

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

KPR § 23     

Ärendebalanslistan 

Information kring de punkter som finns på ärendebalanslistan. Under dagens möte tillkom 3 
ärenden.  
•Notering Ärende Ansvarig Klart datum Kommentarer 
16-10-06 Trottoaren på 

Köpmansgatan i 
Hunnebostrand är i 
behov av förbättring 

Tekniska 
avdelningen 

Fortsatt 
bevakning 

Ingår i infrastrukturarbetet 
enligt beslut i KF 190425. 
Detta jobb har fått flytta på 
sig i prioriteringar med 
hänsyn till gång och 
cykelvägar m.m. 

19-05-16 Fontäner utan vatten 
i kommunens parker  

Tekniska 
avdelningen 
 

Fortsatt 
bevakning 

Arbetet med fontänen i 
Hunnebostrand beräknas 
vara klart under 2023.  

22-09-15 Halkig badstege i 
Hästedalen/ 
Amundsdalen vid 
piren 

Tekniska 
avdelningen 

Felanmäld 
sept 2022 
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22-09-15 Badstege vid 
”Kärringbadet” 
Hästedalen, är för 
brant utformad. 

Tekniska 
Avdelningen 

  

22-09-15 Handikapprampen 
Hästedalen. Ligger 
stenar nedanför 
rampen som gör 
botten ojämn 

Tekniska 
Avdelningen 

  

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 24 

Frågor till pensionärsorganisationen 

Kommande möte med Kommunala Pensionärsrådet flyttas från den 24 november till den 15 
november och förläggs på KIF-huset där vi får möjligheter att se den förebyggande verksamheten 
på plats.  

Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen 
 

KPR § 25 

Frågor från pensionärsorganisationen 

Fråga 4: 
Har de privata vårdföretagen i kommunen klarat av sina uppgifter gällande omsorgen i sommar: De 
privata aktörerna har under sommaren tagit hand om de sommarboende. Ett av de privata aktörerna 
som hade överkapacitet erbjöd kommunen att hjälpa till. Samarbetet har fungerat mycket bra. 
 
Övriga inskickade frågor har tagits om hand under föregående paragrafer.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen 
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