
Svar till KPR från 

Socialnämnden 2020-12-11 
 

 

• Hur säkerställs att t ex besökare, hantverkare och andra ”utomstående” är 

symtomfria när de kommer till ett boende 

Svar: Eget ansvar hos den som vill besöka att inte komma när man har symptom. 

Besöksvärdar finns som frågar och lotsar. De reparationer eller installationer som är 

nödvändiga att utföra görs, men information lämnas om att de ska använda 

skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning är god. 

 

• Behandlas brukare på demensboende annorlunda än övriga brukare 

Svar: Nej, att alla brukare bemöts och behandlas efter individuellt behov oavsett om 

hen är demenssjuk eller ej. 

 

• Används munskydd, visir och annan skyddsutrustning vid besök i hemtjänsten 

Svar: Ja all personal har tillgång till skyddsutrustning. Skyddsutrustningen används 

när personalen är nära brukaren, närmre än två meter. Så fort det finns misstanke 

om eller bekräftad smitta använder personalen full skyddsutrustning. 

 

• Vilket trygghetslarm använder kommunen? Har incidenter förekommit? 

Svar: Leverantör för trygghetslarm i ordinärt boende är DORO Care och på vård och 

omsorgsboende 9 Solutions. Vi har inte den larmleverantör som haft problem och 

som synts i media. 

 

• Finns tillgång till husdjur på något äldreboende i Svenljunga kommun? 

Svar: ja, en katt på Östrabo. 

 

• Finns planer för hur ensamheten för såväl boende som hemtjänsttagare kan lindras? 

Snart är det jul och pandemin tycks ju inte mattas av 

Svar: Kommunens folkhälsostrateg arbetar med att skapa digitala mötes-forum för 

alla åldrar i kommunen. Vi använder även våra besöksvärdar för att skapa aktiviteter 

för dem som bor på våra BGT. 

 

• Vi har förstått att det är problem med att rekrytera vikarier nu när många i 

personalen är sjuka eller hemma av andra orsaker. Finns utbildad timanställd 

personal, förekommer språkproblem mellan boende och personal?  

Svar: då vi har en allmän smittspridning i samhället drabbar det även vår personal, 

speciellt då de inte skall arbeta med minsta lilla symtom. Då sker provtagning innan 

de får arbeta. Ja det finns utbildade timanställda och språkkunskap är något som är 

en självklarhet, måste kunna ta till sig information, t ex genomförandeplaner, och 

kunna dokumentera. Detta är ett krav i våra verksamheter. Om problem skulle 

uppstå skall enhetschef meddela detta till bemanningsenheten. 

 

• Hur planeras för framtida (och nuvarande) boenden utifrån erfarenheter av 

pandemin? 

Svar: kontinuerligt arbete med risk- och konsekvensanalyser. 



 

• Budgetpropositionen för 2021 innehåller tillskott till kommunerna: generellt  

statsbidrag, äldreomsorgslyft (prel. 2 023 483 tkr) och äldreomsorgssatsning              

( 5 175 839 tkr). 

Hur stor del av det generella statsbidraget går till äldreomsorgen i Svenljunga 

kommun?  

Svar: hela äldreomsorgslyftet används till att utbilda outbildad personal till 

undersköterska. Statsbidraget används inom hela socialförvaltningen för att bevara 

och säkra kvalitet, detta bl. a genom olika utbildningssatsningar. 

 

• Hur säkerställer ni att de andra båda bidragen verkligen går till äldreomsorgen? 

Svar: se svar ovan. 

 

• Hur kommer bidragen att fördelas?  

Svar: se svar ovan. 

 

• Information om budget 2021.  

Svar: ej klar. 

 

 

 

    


