
Sammandrag av KPR/AU-02/22 

 

Frågor till KS 

Reglementets framskridande. Enl uppgift skall KPR nu läggas under KS från -23 

Ev RAM justeringar inför 23. 

Planer för SÄBO/ trygghetsboenden 

Info inför rust av ALLA SÄBO:n inom kommunen över tid 

Arbetet med ett demens/geriatriskt centra i centrala Sandviken Samarbete med regionen 

synpunkter på dom 2 ny/ombyggnaderna av idrottshallarna Jernvallen/ Parkhallen Ritningar finns 

 

Frågor till VGS: 

samarbete med privata aktörer som vill bygga för seniorer 

Under lätta ändringar av detaljplaner ändringar för privata aktörer 

 

Kunskapsnämnden: info om sökningar till omsorgsprogrammet 

 

Frågor till Kultur och fritid: 

Valhallas framtidsplaner 

Förslag om ett frilufts gym i stadsparken 

 

Frågor till IFO 

Arbetet mot social isolering, läget efter pandemin, arbetet med seniorer med missbruksproblem 

 

Frågor till Arbetslivsnämnden: Bemanningsläget inom omsorgen både HT och SÄBO 

Vilka extra stödinsatser planeras samt vad görs för att ersätta dom X-tjänster som tagits bort 

 

Frågor till Omsorgsnämnden: 

Rapport om hur arbetet med ”NYBO” fortskrider. NYBO är ett arbetssätt som gäller sammankoppla   

personer med behov av hjälp med tex sociala aktiviteter och det gäller både organisationer och 

privat personer som kan ge stödet. Man ”ackrediterar” dom som ger stödet för att undvika tex 

bedrägerier mm. Detta gäller inte bara seniorer utan alla åldersgrupper. 

Nytt SÄBO -25 

Träskelväxling mot regionen Nära vård tänk 

info från den nya utvecklingsenheten som arbetar med implementering utveckling av nya tekniker, 

hjälpmedel och arbetssätt inom omsorgen 

info om ny socialtjänstlag från 2023 

Info om ökade möjligheter att arbeta förebyggande med olika trygghets skapande åtgärder? 

Info om nya etniska riktlinjer gällande tex kön, ålder bemötande mm 

förenklad handläggning för bedömning av ej behovs bedömda tjänster? 

Rapport om ekonomiskt utfall 2021 

Rapport om ekonomin inför 2022 

info om ev ändringar i nämndplanen 

ev info om ny social chef (Sussie Clifford) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning av KPR möte 28/2-22 

 

Info från kommunstyrelsen 

Budgetramen för 22/23 är ca 9 milj större än -21. dessutom får man ca 23 milj i statligt stöd. 

Sammanlagt är budgeten på 875 milj (+ 32 milj för -22). Detta innebär att omsorgsnämnden fått den 

största ökningen av alla nämnder i kommunen. Av dessa pengar så kommer ca 20 milj gå till 

löneökningar. Man arbetar med många olika effektiviseringar för att frigöra tid för omsorgs åtgärder 

ett exempel är att SAMHALL nu tar hand om all tvätt så att personal slipper åka flera gånger för att 

tex lägga i /tömma tvättmaskiner. Man har också ökat antalet under och sjuksköterskor i 

verksamheterna. Ingen neddragning är planerad varken på boende eller i hemtjänsten snarare en 

ökning på sikt. Man försöker anställa endast utbildad personal och ev extra tjänster ingår inte i 

ramen. 

Det nya reglementet för bland annat KPR håller på att tas fram och det kommer att innebära en del 

förändringar som att KPR kommer att ligga under KS. Arbetet skall vara klart under 2022. 

 

Det nya SÄBO:t kommer att ligga bakom sjukhuset på den nuvarande parkeringen. Det kommer att 

vara inriktat på demenspatienter och även innehålla ett demenscenter i samarbete med regionen. Det 

beräknas vara klart -25. 

 

Tekniska kontorets info utgick pga sjukdom kommer på nästa möte. Även frågan om samarbete 

med privata byggnadsentreprenörer utgick pga sjukdom även det kommer på nästa möte. 

 

Info från VGS: info om bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst: 

Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag minskar i hela landet vilket tros bero på en ny lag (PBL) 

och att allt flera bostäder redan från början byggs med anpassning tex hissar och breda dörrar mm. 

I den nya lagen som var tänkt att underlätta för kommunerna (så blev inte fallet utan tvärt om) så 

fastslås vad som kan ingå tex nivåanpassning, anpassning av kök/badrum mm. Dock visar det sig att 

mer ansvar faller på fastighetsägaren och därför inte ersätts. Detta har gett upphov till att flera 

domstolsprocesser pågår. Det är ofta svårt att fastställa vad som är underhåll eller anpassning. Tex 

så skall ett garage för elrullstol/bil vara möjligt att ta med vid flytt vilket är svårt tex i 

flerbostadshus. Regeringen har gett en kommission i uppdrag att titta över lagen. 

Vad det gäller färdtjänst så har även här ansökningarna minskat men det är troligen en effekt av 

pandemin och för tidigt att uttala sig om det kvarstår. Antalet som ansöker om längre ensamresor 

har dock ökat något. 

 

Info från kunskapsnämnden: 

Ett stort fokus är ökad trygghet och studie ro inom skolan. Alla klasser genomför en enkät 2 gr/år 

som sen utvärderas i klassen för att se vad som bliv bättre och vad man behöver jobba med att 

förbättra. Alla elever skall få en kunskaps skrinning varje år och tidiga åtgärder sättas in vid 

problem. Detta skall dokumenteras och vårdnadshavarna skall kunna ta del av detta dokument. Man 

jobbar på att utveckla samarbete med SOC och andra aktörer för barn med olika problem för att på 

så sätt minska riskerna för att barnet kommer snett i samhället. 

 

Omvårdnadsprogrammet har 24 platser/årskull. I nuläget finns 22 förstahandsansökningar till HT    

-22 var av endast 9 har godkända betyg. Detta är en 3 årig utbildning som ger 

undersköterskekompetens. Det finns också ett vårdbiträdesprogram som omfattar 2 år med ett års 

förstudier för bland annat språkkompetens och möjlighet att komplettera icke godkända betyg. Där 

finns 10 platser och dom är oftast fulla. Intagning sker kontinuerligt. 

Ekonomin visar ett litet plus för -21 och trolig balans -22. dock finns behov av stora investeringar 

under dom närmaste åren. 

 

 



 

 

 

Info från kultur och fritid 

Ekonomin visar ett minus på 2,5 milj för -21. Detta är till stor del en pandemieffekt då tex 

parkbadet varit stängt och även drabbats av översvämning som kostade en hel del att återställa. 

Kommunen har inrättat ett utvecklingsbidrag för återuppstart efter pandemin och där finns pengar 

att söka för föreningarna. Många önskemål av hur man skall använda stadsparken inkommer men 

detaljplanen sätter en del hinder. Översyn på går. Fokus i den nya detaljplanen kommer att ligga på 

utomhusaktiviteter/folkhälsa och spontanidrott.  Byggnation av dom nya arenorna i Storvik och på 

Jernvallen kommer att starta senare i år. När dom är färdiga så kommer det att frigöras tider på nu 

befintliga anläggningar som även kan komma seniorerna tillgodo. 

Vallhalla Det på går en dialog om framtiden och hur man ev skall öka tillgängligheten för alla 

seniorer med tex öppen dagverksamhet mm 

 

Info från IFO: 

Fokus ligger på att minska antalet individer som behöver försörjningsstöd och öka andel som har 

egen försörjning. På grund av nya riktlinjer så har alla avtal med tex arbetsförmedlingen upphört 

och inga nya har tecknats i nuläget. Man jobbar på att utöka samarbetet med skola,och många 

aktörer i samhället för att öka utbudet som gör att unga har en bra framtid med fritidsaktiviteter och 

trygga förhållanden i övrigt. Dock ser man en ökning av både psykiska problem hos barn och unga 

och barnfattigdom. Ekonomin är ansträngd med ett minus på 22,5 milj för -21. mest beroende på 

ökat antal omhändertagande/placeringar av barn och unga. 

Äldre med missbruksproblem är en ganska liten skara men en viss ökning ses. En del av ökningen 

tros bero på pandemin och den isolering/ensamhet som det med förde. 

Ekonomin visade på -120,1 milj för -21. många osäkra faktorer finns inför framtiden då det sk 

Januariavtalet innehåller många punkter som påverkar avtalet och som i nuläget är svårt att 

överblicka då det ju inte gäller i nuläget. Konjunkturläget är också svårbedömt främst på grund av 

pandemin och kriget i Ukraina. 

 

Info från omvårdnadsnämnden: 

Inför -25 kommer nämnden behöva ett tillskott på ca 50 milj extra. Detta innebär att övriga 

nämnder får tufft att öka sina anslag. Nämnden försöker arbeta med långsiktiga planer och villkor 

för verksamheterna. Man ser att ökat behov av olika tekniska lösningar inom omsorgen tex så på 

går försök med en ny typ av larm på SÄBO. Den boende behöver inte själv larma utan det finns 

censorer i rummet som känner av tex om man går ut nattetid eller blir kvar på toaletten väldigt 

länge. Enl Robert Steen så upplever dom som provat ökad trygghet och mindre störningar av 

sömnen. Enl budget så skall man investera ca 1 milj/år i nya tekniska lösningar. Man håller på att 

installera taklyftar i varje lägenhet på SÄBO dels för att underlätta för personalen dels för ökad 

trygghet för boende. Ett problem är dock när det behövs lift i ett enskilt hem men även där arbetar 

man på olika lösningar. 

Ett ökande problem inom hemtjänsten är olika typer av hot och våldssituationer. Även anhöriga som 

inte är nöjda med den tjänst som erbjuds är allt oftare hotfulla. Principen är dock att alla både 

brukare och anställda skall bemötas med respekt och att inga hot eller annat oacceptabelt beteende 

skall accepteras om inte personen är kognitivt nedsatt. Men även då finns begränsningar av vad som 

personalen skall behöva tåla. Ingen skall bli sjuk på grund av att man kränks på sitt arbete vilket 

tyvärr förekommer ibland.  Inga extra hänsyn tas till tex religiösa skäl utan alla fått antingen 

acceptera eller avstå den hjälp som kan erbjudas. 

 

En utvecklingsenhet med 5 anställda med varierande kompetens arbetar kontinuerligt med nya 

tekniska lösningar som tex digitala medicinskåp och medicinrobotar mm. 

 



På väntelistan till SÄBO finns i dagsläget 40-60 personer. 

 

Pandeminläget är just nu 7 smittade på SÄBO 7 på korttidsboende 0 inom LSS. Snabbtester 

genomförs regelbundet på personal. 

 

NYBY projektet fortgår i dialog med företaget som tillhanda håller tjänsten. Det kan tidigast 

implementeras under senare delen av -22. 

 

God och nära vårdarbetet fortskrider tillsammans med PV och regionen i övrigt. Även arbetet med 

så kallad tröskelväxling fortskrider. Det innebär att kommunen får ansvar för all vård som görs 

innanför patientens tröskel och borde enl min åsikt ha varit genomfört för flera år sedan som det är i 

många andra kommunen men bättre sent än aldrig. 

 

Kommunen vill införa nya riktlinjer för förenklat beslutsfattande gällande larm och matdistribution. 

Personer över 80 år som endast vill ha denna hjälp kan vända sig till medborgarservice och då 

beviljas detta. Vi ser vissa problem med att det innebär att man inte får en helhetssyn på personen 

som kan ha behov att att få mer insatser och att det inte blir någon info om vilka insatser som kan 

erbjudas. Vi tycker att man måste följa upp dessa beslut efter 6-8 månader och då helst med 

hembesök. 

 

 

 

Synpunkter och tankar mottages tacksamt till lusthberit@gmail.com 
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