














































Lägesrapport hemtjänst och vård-
och omsorgsboende



Nuläge Hemtjänst
❑ Fortsatt ansträngt läge på grund av covid

❑ Hög sjukfrånvaro och hög andel vikarier

❑ Fortsatt prioritering av insatser

❖ Serviceinsatser
❖ Avlösning
❖ Promenader
❖ Social tid
När utrymme finns i planeringen prioriteras det att utföra städ, hygienstäd utförs

❑ Restriktioner borttagna 9 feb, inväntar direktiv

❑ Få brukare som är smittade



Nuläge Vård och omsorgsboende
En stor del av personalen har smittats med Covid 19 i fjärde vågen. 

På flera boende har 1/3 av personalen varit frånvarande samtidigt

Vikarier har varit räddningen

Verksamheterna har inte generellt prioriterat bort insatser utan flyttat fram vissa

Få boende har fått Covid 19.  

Låg spridning på boendena. 

Ett boende har en topp just nu med covid 19 ökning.

Självtester för personalen vid arbetsdag har haft god effekt

Smittspårning

Munskydd i brukarnära arbete

Visir när det funnits Covid 19 på boende



Digitalt matinköp



15/12-21 Beslut från KS att införa digitala matinköp

Kravspecifikation utformad efter:

• Vad som framkommit i brukarenkäter från pilotprojektet

• Vad verksamheterna sett behöver förbättras eller utökas med

• Vad referensgruppen sagt under telefonintervjuer

• Erfarenheter från andra kommuner



Beslut att upphandla en leverantör 

• Upphandlingsarbetet pågår, är ej publicerad än.



Införande

Ca. 1,5 månader innan start ➢ Informationsbrev 1 till brukare innehållande information om införandet, frågor och svar kring e-handel 

samt information om att personuppgifter lämnas till leverantör för att de ska kunna leverera/fakturera.

➢ Samtycke från brukare för att lämna dennes namn, personnummer och adress till leverantör.

➢ Information till personal under APT med hjälp av personal på enheter som redan har infört arbetssättet.

Ca. 1 månad innan start ➢ Brukarens personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefon osv) lämnas till leverantör för att 

sätta upp konton. 

Ca. 2 veckor innan start ➢ Utbildning med personal av leverantör kring beställningsförfarandet.

➢ Informationsbrev 2 till brukare innehållande leveransdag och tid mm

Inför ett införande av digitala inköp inom alla hemtjänstområden i Kungälvs kommun kommer nedanstående 
aktivitetsplan beaktas för att underlätta införandet. Planeringen är att de digitala inköpen av dagligvaror införs på en 
till två enheter i taget per månad för att införandet ska ske smidigt
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1. Syfte 
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig dialog mellan   
pensionärernas organisationer och kommunen å den andra sidan. 

 

2. Mål och viljeinriktning 
Pensionärsorganisationerna i rådet ges möjlighet att vara remissorgan till kommunfullmäktiges 
beredningar i frågor som gäller samhällsplanering, boende, vård och service till pensionärer och i 
de frågor som direkt påverkar målgruppens speciella förutsättningar. 

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som berör pensionärerna och inhämta synpunkter i ett så tidigt 
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell beredning. 

Rådets intresseområde samt reglemente ska vara väl känt inom äldreomsorgen (både privat och 
kommunal) samt den samhällsplanering som berör målgruppen. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för pensionärsperspektiv i 
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
det serviceutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och möjlighet till god livskvalitet. 
 

3. Sammansättning av pensionärsrådet 
Pensionärsrådets mandattid skall sammanfalla med kommunala nämnders mandattid 

Politiska ledamöter (5) 

Representanter till rådet utses enligt följande: 

 
- Kommunfullmäktige utser tre 

representanter från berörda beredningar 

Kommunstyrelsen utser två representanter 

Kommunfullmäktige utser ordförande i pensionärsrådet. 

Representation i pensionärsrådet 
 

Pensionärsföreningar med fler än 100 medlemmar får en (1) representant i rådet. Föreningar 
med fler än 300 medlemmar får två (2) representanter. Till varje ordinarie ledamot skall en 
ersättare utses som deltar när ordinarie representant är frånvarande. Pensionärsföreningarna 
utser sina representanter i rådet och respektive politiska organ utser sina. Rådet får i särskilda 
frågor adjungera personer från organisationer, styrelser, nämnder och förvaltningar. 
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4. Tjänstemän 
 
Sektorchef eller annan tjänsteman som sektorchef utser, deltar vid behov som föredragande. 

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige som utser ordförande. 
Pensionärsorganisationerna utser vice ordförande samt inom sig övriga funktionärer. 

 
Rådet skall ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden och föreslår 
dagordning/kallelse för rådets möten. Beredningsgruppen består av rådets 
ordförande samt en medlem från vardera Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) där en av dessa utsetts som 
viceordförande, samt sekreteraren i rådet. 

 
Rådet sammanträder 4 - 5 gånger per år. Datum för rådets sammanträdesdagar 
fastställs vid rådets sista sammanträde för nästkommande år.  Om det föreligger skäl 
för det, får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller 
platsen för sammanträdet.  Extra sammanträde hålls om rådets ordförande och 
beredningsgrupp anser att det behövs. 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara 
skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt 
föredragningslistan. Kallelsen skall skickas till alla ledamöter och ersättare senast en 
vecka före sammanträdesdagen. 

 
Vid rådets sammanträden upprättas protokoll, som justeras av ordförande och en av 
pensionärsrepresentantema utsedd justeringsman. I protokollet ska redovisas rådets 
ställningstaganden och initiativ, liksom de avvikande meningar som kan ha framkommit 
vidrådets behandling av visst ärende. Ledamot äger rätt att få sin särskilda (avvikande) 
mening antecknad till protokollet. Protokollet skickas till ledamöter, ersättare och de 
nämnder och förvaltningar som berörs i frågor som hanterats av rådet. 

Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde träder vice ordförande in som ordförande. Om ordföranden är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 
kommunfullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

5. Ersättning till förtroendevalda 

Kommunalt arvode enligt reglemente rörande ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda utgår inte till representanter från organisationen i brukarråden (KF2012-
03-22 p.54). 
 
Kommunen ställer resurser och lokal till rådets förfogande för administration 
samt omkostnader för att kunna genomföra verksamheten. 
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6. Förändringar i reglementet 
 
Pensionärsrådet har rätt att hos beredningen för Trygghet och Stöd framlägga förslag 
till ändringar och kompletteringar i detta reglemente. Ändringar i reglementet beslutas 
av kommunfullmäktige. 
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