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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Kommunstyrelsens sessionssal, kv Postmästaren, kl. 
10.00-11.30 

Ledamöter/ersättare Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande 
Ingela Axelsson (S), socialnämnden 
Lena Språng (C), kommunstyrelsen 
Lena Persson (L), socialnämnden 
Ing-Marie Berggren (S), socialnämnden 
Turid Ravlo Svensson (S), kommunstyrelsen 
 
 
Jan Vastersson, PRO 
Anita Johansson, PRO 
Barbro Alvarsson, PRO 
Rune Davidsson, PRO 
Gun Einarsson, SPF 
Anna-Carin Andersson, SPF 
Eva Börjesson, SPF 
Gudrun Larsson, SKPF 
Margot Håkansson, SKPF 
Marianne Berggren, SPF 
 
 

 

Övriga deltagare Yvonne Rydberg, sekreterare 
Regina Lindahl, Socialförvaltningen, § 1  
Emilie Rawlings, Socialförvaltningen, Ann Thomson, HSA § 2  
Josefin Alström, Socialförvaltningen, § 3 
Maria Mangfors Hallberg, Socialförvaltningen, § 4 
Ola Viestam, Socialförvaltningen,§ 5 
 
 

 

Utses att justera Gun Einarsson 
 
 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 30  september 2020  

Sekreterare Yvonne Rydberg Paragraf 1 - 6 

Ordförande Erland Linjer 

Justerande Gun Einarsson 
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§ 1 
Boendeformer 
Regina Lindahl, utvecklingsledare informerar om boendeformer 
 
Antalet personer med beslut om bostad med särskild service LSS har ökat. 
De boendeplatser som finns idag räcker därför inte och kommunen riskerar 
vite för ett flertal ej verkställda beslut. Antalet platser behöver därmed utökas 
omgående. 
Inför utökningen av nya platser på särskilt boende (60 st i mars 2021 på 
Midsommargården och 54 st våren 2022 på Breared) föreslår förvaltningen 
därför att ändra inriktning på två verksamheter som idag bedrivs som 
särskilt boende.  
 
Förslaget innebär att den demensavdelning som finns på Strängvägen  
(Kastanjen), med åtta platser, avvecklas i samband med att 
Midsommargården öppnar. Enheten byggs därefter om för att istället bli 
fullgoda gruppbostäder LSS, 6 platser. Den målgrupp inom LSS som för 
närvarande har störst behov, är kunder med omfattande behov av stöd i 
kommunikationen. 
 
Ölandsgatan 3 föreslås ställa om till bostad med särskild service 
gruppbostad psykiatri/samsjuklighet SoL. Behovet av ett 
samsjukhetsboende har länge funnits inom förvaltningen.  Målet är att 
erbjuda personer med samsjuklighet en trygg och långsiktig lösning, och att 
minska antalet långa placeringar. Boendet kommer vända sig till personer 
över 18 år. Bryggaregatans tre psykiatriplatser sägs upp, flyttas till 
Ölandsgatan. På Ölandsgatan ges nu möjlighet till korttidsplatser, för vuxna 
personer, men behov av stabilisering efter sjukhusvistelse, behov av att 
bryta en situation i hemmet tex missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa, 
behov av stabilisering innan behandling i öppenvård eller extern placering. 
  
Tidsplanen är, 15 september informerades kunder/anhöriga och berörd 
personal. 24 september kommer ärendet att tas upp i socialnämnden för 
beslut, och då sker ett intagningsstopp på särskilt boende och kunder väljer 
nytt boende fram till 28 februari.   Inflytt till Midsommargården febr - mars 
2021 för de som väljer detta särskilda boende. Ölandsgatan och Strängvägen 
renoveras med beräknad inflytt framåt hösten 2021. 
 
PowerPoint presentationen bifogas enligt önskemål 
  
 
 
§ 2 
Slutrapport demensprojektet 

Emilie Rawlings, utvecklinsstrateg och Ann Thomson, enhetschef Hälso och 
sjukvårdsavdelningen informerar om slutrapporten i demensprojektet. 
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Projektet utveckla vård och omsorg för personer med demens, är tre 
delprojekt men har valt att göra en sammanhållen slutrapport.  Projektet 
startade 2017-09-01 och avslutades 2019-12-31. Budget på 7,5 miljoner.  
 
De tre projekten var 
●  Resursteam demens 
● Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd 
● Anpassa vissa särskilda boenden 
 
 
Mål för projektet - brett uppdrag. 
 
Skapa ett resursteam demens. Resurscentrum ska vara som ett nav till 
särskilda boende och personal, verksamheterna ska vända sig hit för att få 
råd.  När Midsommargården står färdigt i mars 2021 ska resursteamet sitta 
här. 
Ökad användande av BPSD kvalitetsregister. Handledning som metod haft 
pilotprojekt på ett boende. Ger information och stöd i ett tidigt skeende i 
demensen. Anhörigstöd är ett digitalt stöd för hela förvaltningen, 
information om diagnosen.  
Kompetenstrappa har överlämnats till Varbergs Omsorg.  
Rådsmöte har införts på dagverksamheten, komma med idéer på 
verksamheten, utveckling av dagverksamhet.  
En avdelning för yngre med demens kommer att flytta till 
Midsommargården. Möjlighet att åka ut med buss.  
Möjliggöra kvarboende med kompetensutveckling, för de personer med 
demens, höja kompetensen för personalen, ha kvar personen där dem bor.  
 
Projektets budget slutade på 7,1 miljoner kronor. Efter projektet en 
ramhöjning i budgeten, en högre bemanning på Midsommargården. 
 
Saker som omprövats längs med projektets gång var välfärdstekning för 
demens, svårt att utveckla välfärdsteknik, bör finnas på en annan avdelning. 
Provat sensorkamera för att trygga nattsömnen. Riktlinje med fysisk aktivitet 
med demens. Vårdåtgärder från BPSD. Kom fram till att gälla alla 
målgrupper inte bara de med demens. 
 
Framtida idéer är att legitimerad personal får möjlighet att engagera sig i ett 
ämne. Samla kompetensutveckling i demens. Utveckla samarbetet mellan 
professionerna. 
Ett behov av ett ännu tätare samarbete med omsorgshandläggare. Även 
samarbete med region Halland. Vilka hjälpmedel som finns att förskriva med 
demens. 
 
En spännande resa har det varit, finns ett resursteam och många saker på 
gång många möjligheter att utveckla för personer med demens. 
 
 
 
 
§ 3 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunala pensionärsrådet 2020-09-16 4 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Riktad satsning inom äldreomsorgen 

Josefin Alström, avdelningschef Varbergs Omsorg informerade om riktad 
satsning inom äldreomsorgen. 
 
När det riktade statsbidraget upphörde och omvandlades till ett generellt 
statsbidrag erhöll socialnämnden 2019 en ramförstärkning på 10 mnkr 
årligen. Både det riktade statsbidraget och sedermera ramförstärkningen har 
i sin huvuddel gått till att förstärka arbetet inom särskilt boende i syfte att 
bibehålla och förbättra den upplevda nöjdheten hos kunderna.  
 
Inom nämndens egenregi har medlen främst använts till en satsning på 
inrättandet av funktionen hälsoledare på särskilda boenden. Funktionen 
syftar till att ytterligare stärka den sociala miljön liksom arbetet med olika 
typer av aktiviteter på boendena. Fokus för uppdraget är hälsofrämjande 
aktiviteter både i grupp och individuellt, och utifrån kundernas önskemål.   
Funktionen har inneburit en kvalitetshöjning utöver nämndens 
grunduppdrag Beslut finns om avslut av den riktade satsningen inom 
äldreomsorgen, satsningen upphör vid årsskiftet. Bakgrunden till avslutet är 
att få en ekonomisk balans.  
 
Aktivitetsombuden, som tidigare funnits i verksamheterna, kommer att 
återinföras.  Dessa kommer också att få en funktion i arbetet med att utveckla 
välfärdsteknik för ökad trygghet på boendena.  
 
Kvalitetsombud (som finns på varje enhet) kommer att få ett tydligare 
uppdrag att driva det hälsofrämjande arbetet genom att fortsätta arbetet med 
att skapa olika forum för dialog med kunder. Under hösten 2020 kommer 
uppdraget som kvalitetsombud att stärkas ytterligare genom tydligare 
nätverk som samordnas av metodutvecklare.  
 
Ett avslut av satsningen på hälsoledare innebär en resurs mindre, för 
både kunder och personal. Hypotetiskt kan det påverka kvaliteten. 
Vid ett avslut av hälsoledare kommer verksamheterna att arbeta med 
att säkerställa att en god kvalitet upprätthålls inom ramarna för 
ordinarie uppdrag. 
 
Resultat från brukarundersökningar visar att kundnöjdheten inom särskilt 
boende i egen regi under perioden för satsningen har ökat från en sedan 
tidigare redan hög nivå. Det innebär att särskilda boenden inom Varbergs 
omsorg har en högre kundnöjdhet än genomsnittet i riket. 
 
 
 
 

 
 
§ 4 
Lägesbild av situationen med Covid-19. 

 
Maria Mangfors Hallberg, tf avdelningschef, ger en lägesbild av 
situationen med Covid-19 
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Det finns ett färskt beslut om att upphäva besöksförbudet på 
äldreboenden i Sverige. Besked om att förbudet upphävs från 1 okt.  
Dock behöver besök ske ordnat så att vi fortsätter att skydda våra sköra 
grupper. Det kommer att komma anvisningar från myndigheter, som vi 
behöver bryta ner till lokala anvisningar. Och det kan handla om hur 
lokalen ser ut där besök sker, hur i kan sprida ut besök över dygnet etc. 
 
Smittoläget idag är att vi har 3 kunder som är smittade, varav 2 är på 
sjukhus. Det innebär att vi vårdar 1 person med covid -19.  
Läget vad gäller skyddsutrustning är gott. God tillgång och vi har satsat 
mycket under våren på utbildning i hur skyddsutrustning används.  
Vi har även under våren satsar mycket på att informera och utbilda kring 
basala hygienrutiner och även detta måste fortgå då det är den viktigaste 
faktorn för att förhindra smitta. 
 
Vi jobbar sedan i somras på ett strukturerat sätt med smittspårning, dvs 
när smitta uppstår någonstans så tas prover på alla som träffat denne. Vi 
jobbar också strukturerat med så kallad screening, dvs att personer testat 
innan de flyttar, t ex från sjukhus till äldreboende. Man testas oavsett om 
det finns symptom – för att undvika att vi flyttar smitta. 
 
Vi har idag fokus på att successivt återgå till normal drift av alla våra 
verksamheter.  Men det måste ske ordnat. 
 
Vi kommer under hösten att vara del av flera utvärderingar på olika 
nivåer. Varbergs kommun och socialförvaltningen kommer att utvärdera 
sin krishantering. Förvaltningen kommer även att göra en riktad analys 
själva kring smittoläget på våra äldreboenden och varför det sett ut som 
det gjort. 
Vi kommer även att granskas av t ex IVO. Det nödvändigt och positivt att 
man utvärderar och drar lärdom. 
 
 
 
§ 5 
Frågor/punkter från pensionärsorganisationen 
 
Ola Viestam, avdelningschef ekonomi svarade på frågorna från 
pensionärsorganisationen. 
 
Hur prioriteras i besparingarna som drabbar mathanteringen och 
indragningen av detsamma ? 
 
Man går igenom verksamheterna som inte påverkar kunder, steg två de 
delar som inte är lagstadgade. Konsekvenser mellan förvaltningarna, en 
ekonomisk utmaning. Måste göras enligt lag. 
 
 
Hur tas underlag fram till beslut om fördelningen av medel till olika 
verksamheter? 
 
I grunden får socialförvaltningen pengar, en stor summa, vilka behov 
finns en fördelningsmodell för. Vilka behov kommer att finnas framöver?  
Behov har varit större är var det finns pengar till.  
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Förtydligande av uträkningen som gäller kostnaderna som ligger till 
grund för matavvecklingen på vissa dagcentraler ? 
 
Hyra kök 402 tkr + del av tillagningskök 149 tkr 
Serveringskostnad 923 tkr personalkostnaden är största kostnaden  
1 person arbetar 5 timmar/dag. Över 600 tkr 
Köksutrustning 75 tkr övriga kostnader material för städ 200 tkr 
 
 Powerpoint presentation bifogas enligt önskemål. 
 
På grund av nya medel från staten bör hela förslaget om matavvecklingen 
omvärderas och skrinläggas. 
 
Erland Linjer svarar,  ett tillskott till äldreomsorgen, tillfalla 
socialnämnden inget är beslutat. Det är kommunen som ser vad man kan 
göra med olika medel.  
 
Utveckling av processen på KPR mötena för att få livaktiga möten ? 
 
Erland Linjer svarar en bra lösning att ett samråd och en dialog är viktigt. 
Möte ska äga rum med Jan Vastersson + några fler för dialog. 
§ 6 
Vem ska bjudas in till nästa möte 
Inga önskemål har inkommit. 

 


