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Elisabet Lanns rapport från Kommunstyrelsen var ganska omfattande och tog en större del av 

mötet så detta är ett kort utdrag.  

- Bemanningsläget är fortsatt mycket ansträngt, vilket beror på sjukdom bland personal, 

frånvaro pga vård av barn samt karantän vid sjukdom i familjen. Däremot har sjuktal 

minskat bland både hyresgäster i vård- och omsorgsboende samt i hemtjänsten.  

- Det går inte att planera för dessa höga personalbortfall då staden inte har så många 

ersättare. Man har fått prioritera insatser och  omplacera personal. Man har också sökt 

samarbete med volontärer som Röda Korset.  

- Förvaltningens restauranger och träffpunkter kommer att öppnas upp igen så långt 

möjligt. Även daglig verksamhet kommer att öppnas. 

- En fråga som diskuterats livligt i media och i våra organisationer är tillgången på 

korttidsplatser. Detta har diskuterats efter att utskrivningsklara patienter blivit kvar i 

slutenvård vilket i sin tur påverkat inplanerade operationer och andra vårdbehov. 

Elisabet Lann konstaterar att det är ett stort bekymmer och behöver lösas ganska 

omgående. Hon menar att kommun och primärvård inte är riktigt rustade för det nya 

ansvaret med trygg och säker utskrivning från slutenvård.  

- Utbildning. Det pågår kompetenshöjande insatser som exempelvis äldreomsorgslyftet, 

utbildning till Silviasystrar och kompetenshöjning för chefer. Elisabet berättade också om 

att man arbetar med regionen om ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) men vi 

återkommer till detta.  

- Beslut har nyligen fattats om att ny ersättningsmodell för hemtjänsten träder i kraft från 

halvårsskiftet. Verksamheten som utför hemtjänsten får ersättning för beviljad tid, men 

den enskilde boende kommer även i fortsättningen att betala för den tid personal utför 

insats i hemmet. Medarbetarnas arbetsschema ska inte längre minutstyras, utan 

kringuppgifter och resor ska synas i schemat. Pilotprojekt pågår i Lundby där man bland 

annat tittar på hur mer tid kan komma hemtjänsttagaren till del och vi återkommer om 

detta.  

- ÄVO kommer senare i vår att ha en temadialog om säkerhetsfrågor som brand och 

utrymningsberedskap och föreslår att pensionärsrådet efter det tar en dialog om 

brandskydd.  
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