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KPR § 11
Föregående mötes protokoll
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna.

KPR § 12
Planerad nybyggnation
Lena Johansson och Ulf Lindell berättar om utmaningarna framåt när det gäller
demografin. Prognosen visar att år 2020-2030 ökar antalet äldre. Har idag ingen kö
till vård- och omsorgsboenden i Trollhättan, men man räknar med att behovet
kommer att öka.
Planering för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende, Blåvingen 2 på Lextorp,
pågår (bilaga 1). Detta boende kommer att ersätta nuvarande boende om 36 st
platser på Granngården samt 9 st platser på Klockan. 45 st lägenheter kommer att
byggas i tvåplan, anpassade för målgruppen, uppdelade på 5 st enheter om 9 st
lägenheter. Inflyttning planeras augusti 2018.
Enligt den äldreboendeplan som antagits av omsorgsnämnden och
Kommunfullmäktige skall 40 st servicelägenheter på Stavregården byggas om till
boende för personer med demenssjukdom. En samlad bedömning har gjorts som
innebär att ombyggnation till vård- och omsorgsboende av de aktuella lokalerna inte
kommer att ske. I stället har omsorgsnämnden fattat beslut om en förstudie gällande
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 45 st lägenheter i nära
anslutning till Stavregården.
2018 lämnar socialpsykiatrin Slättbergsvägen 222 som omfattar 30 st lägenheter.
Dessa övergår då till vård- och omsorg för att användas för personer med
demenssjukdom. I planeringen av den nya stadsdelen på Stridsberg och
Björkområdet finns ett vård- och omsorgsboende med.
För att den enskilde, så långt som möjligt, skall kunna välja var man vill bo även när
man blir äldre verkar omsorgsnämnden för att fler trygghetsboenden skall byggas i
kommunen.
Efter föredragningen ställs ett antal frågor som Lena Johansson svarar på.
Karl-Erik Stridh har hört att ovanvåningen på Klockaregården blivit flyktingboende
och undrar vad som planeras i området?
- Omsorgsnämnden har till Eidar återlämnat ett våningsplan på Klockaregården.
Det är alltså Eidar som hyr ut dessa lägenheter numer.
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Ska 10 servicelägenheter på Landbogården byggas om till demensboende? Är det
genomfört, vill Karl-Erik Stridh veta?
- I äldreboendeplanen finns detta med som en möjlig åtgärd. Någon ombyggnation är dock inte genomförd ännu. För närvarande pågår heller ingen planering
för detta.
Karl-Erik Stridh frågar om det är lättare att få fram flyktingboende än äldreboende?
- Vi måste alla bidra till ett gott samhälle. En stor utmaning är hur vi i framtiden
ska klara av personalförsörjningen och vi måste få fler som utbildar sig till
undersköterskor.
Lars-Erik Larsson delar med sig av ett lyckat exempel på insats av
omsorgsförvaltningens team Trygg hemma. Han framför dock att det hos personalen
i den ordinarie hemvården råder stor kompetensbrist.
- Vi vet behovet av att ha grundkompetens. Därför erbjuder vi inte fast
anställning till dem som inte har adekvat utbildning. Vi har sedan en tid tillbaka
arbetat med att validera och utbilda timanställda som vi bedömer har fallenhet
för yrket.
Roland Åkerlund lyfter problematiken med att personalen inom äldreomsorgen är mer
eller mindre lämplig i sitt bemötande och undrar om det är fel på utbildningen eller fel
på instruktioner?
- Det går inte att svara på frågan. Alla får samma introduktion när man anställs
och samma instruktioner. Men personer är olika. Generellt kan sägas att det är
väldigt viktigt att varje enskild lämnar synpunkter när man upplever att något
gått fel. Detta är en förutsättning för att ansvarig chef skall kunna få kunskap
om hur verksamheten fungerar och vid behov vidta åtgärder för förbättringar.
Har hemtjänstens personal bara ett visst antal minuter på sig hos varje vårdtagare,
undrar Karl-Erik Stridh?
- Det är inte tidsbestämt att vissa arbetsmoment ska ta en viss tid. Man tar
hänsyn till hur lång tid det brukar ta hos en viss brukare och planerar efter det.
Personalen är schemalagd och vet vilka olika tider de ska vara hos de olika
personerna.
Birgitta Karlsson berättar att i hennes bostadsområde kommer det ofta 3 st bilar från
kommunen och hon tycker man borde kunna samordna besöken för de som har hjälp
av hemtjänsten.
- Hemtjänstens insatser kräver en omfattande logistik och ett antal parametrar
styr när och av vilka hemtjänstinsatserna utförs.
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KPR § 13
Digitala trygghetslarm i Trollhättans Stad
Lisbeth Svanström och Eleonor Pettersson informerar om hur utbytet av
trygghetslarm i Trollhättan utförts (bilaga 2). Startade i februari 2016 med en stor
inventering för att ha ett underlag till leverantören av trygghetslarm. Alla brukare fick
information vilket resulterade i 600 st telefonsamtal till Lisbeth från oroliga brukare
och anhöriga. 10 st installationer provkördes för att testa. Som mest installerades 200
st larm per vecka och 28 april var samtliga 1056 larm utbytta samt 70 st
nyinstallationer.
Eleonor Pettersson visar ett larm bestående av en larmklocka, nätadapter, antenn
och en enhet. I larmet sitter ett simkort från Tele 2 som alltid söker det starkaste
nätet. Eleonor visar hur en installation av larmet går till, som sköts av larmombud i
hemvården, och en kvalitetssäkringslapp skickas alltid med. Hon börjar med att
kontrollera att signalstyrkan är bra och trycker sedan på larmklockan. Då ringer det i
Örebro på larmmottagningen. Efter några signaler svarar en operatör på
trygghetscentralen. Nu är det bara en test, men vid skarpt läge frågar operatören hur
du mår och ringer ut personal från någon av de 25 larmvårdsgrupperna i Trollhättan,
som kommer och hjälper brukaren. Får inte operatören kontakt med den som larmat
skickar de alltid ut hjälp.
Det går ett automatiskt testlarm en gång/dygn, men det hörs inte av brukaren.
Fungerar inte larmet är det bara att kontakta Trollhättans Stad. Man ska provlarma
själv en gång per månad. Om inte blir man kontaktad av trygghetscentralen i Örebro
med förfrågan om att provlarma.
Efter dragningen ställs ett antal frågor som Lisbeth Svanström och Eleonor
Pettersson svarar på.
Birgitta Karlsson förtydligar vikten av att larmet måste vara väldigt säkert!
- Det är ett larm för omvårdnadsbehov, men inget akutlarm. Sladden måste sitta
i via kontakten i väggen. Går mellan 5-6000 larm från Trollhättan varje månad
och det spelar ingen roll vilken telefoni man har.
Stig Hansson undrar hur det fungerar om man bara pratar finska och inte svenska?
- Information är lämnad till trygghetsportalen om att brukaren bara kan finska.
Om jag har en sommarstuga, kan jag ta med trygghetslarmet till en annan kommun,
vill Lars-Erik Larsson veta?
- Då får man ansöka om trygghetslarm i den kommunen.
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KPR § 14
God man
Carina Jansson och Anne-Marie Barkeflo berättar att det i Trollhättan är 5 st
tjänstemän som administrerar överförmyndarverksamheten: fyra handläggare och en
sekreterare. Verksamheten har en nämnd som sammanträder en gång/månad
förutom i juli. En god man är en juridisk ställföreträdare som kan hjälpa till att sköta
ekonomin och löpande räkningar, ansöka om kontaktperson via biståndsenheten
mm. Man kan ansöka om god man för egen räkning eller för en anhörig och personal
kan anmäla behov. Tingsrätten beslutar om godmanskapet.
Under föredragningen ställs ett antal frågor som Carina Jansson och Anne-Marie
Barkeflo svarar på.
Birgitta Karlsson undrar vilka krav som ställs på dem som söker till god man?
- För att bli god man åt ensamkommande barn bör man ha gått en kurs som
anordnas av en speciell förening. I dagsläget har vi 142 aktiva ärenden när det
gäller ensamkommande barn. Under perioden juni 2016 - augusti 2016 har vi
endast fått 4 st nya ärenden. Behov av god man för ensamkommande flyktingbarn är täckt i dagsläget. Samtliga gode män kontrolleras i brottsregistret,
Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten innan man blir aktuell för uppdrag.
Det finns inget tak för hur många ärenden man kan ha.
Lars-Erik Larsson undrar över arvodet som utgår?
- Arvode för ”normalt” godmanskap är ca 9400 kr före skatt/år. Arvodet gällande
ensamkommande barn är 2400 kr/mån. När uppehållstillstånd erhållits minskar arvodet till hälften. När barnet fått uppehållstillstånd initieras socialtjänsten
om detta och uppmanas ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare.
Hur många huvudmän har den god man i Trollhättan som har flest? undrar Märta
Tofeldt.
- Cirka 7 st. I Trollhättan finns 450 st redovisningspliktiga ärenden och cirka 300
st gode män. Många har bara ett ärende och är god man för anhörig.
Birgitta Karlsson kommenterar att det är sorgligt hur en del gamla behandlas av sin
gode man, att de blir påtvingad en god man som sedan upptäcks inte sköta sig.
-

Det stora flertalet gode män sköter sig och gör en fantastisk insats. Finns ett
fåtal som missköter sig, men tusentals sköter sitt uppdrag bra. Banken ska
spärra sparkonton och den gode mannen ska endast ha tillgång till ett så kallat
transaktionskonto. På detta konto bör inte finnas mer än max 20 000 kr. Om
god man behöver göra uttag från sparkonto, måste denne först anhållan om
Överförmyndarnämndens samtycke till uttaget. Som god man och förvaltare är
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man skyldig att redovisa förvaltningen av sin huvudmans ekonomi till Överförmyndarnämnden. I samband med granskning av förvaltningen fastställs också
arvodet till den gode mannen. Upptäcker vi någon som inte klarar sitt uppdrag
på ett bra sätt föreslås att den gode mannen själv avsäger sig uppdraget.
Överförmyndarnämnden granskas av Länsstyrelsen.
Hur ofta ska man som god man besöka sin huvudman, frågar Birgitta Karlsson?
- En till två gånger per månad rekommenderas, beroende på olika faktorer.
Slutligen förklarar Carina Jansson och Anne-Marie Barkeflo hur det fungerar med
fullmakt: Så länge jag är klar i huvudet och kan uttrycka min vilja kan jag skriva en
fullmakt att t ex en väninna ska hjälpa mig med min ekonomi. Men blir jag sedan
dement och inte längre kan återkalla fullmakten så är den egentligen ogiltig. Ett nytt
förslag med en så kallad ”framtidsfullmakt” kommer att presenteras inom kort.

KPR § 15
Övriga frågor
PRO Södra känner stor oro när det gäller deras lokal och dess placering i
Kronogården. Inbjudna gäster är tveksamma om de ska våga parkera sina bilar där.
Rådets medlemmar delar frustrationen och efterfrågar om polisen kan bjudas in till
nästa möte med KPR.
____

6(6)

Blåvingen 2

- nytt boende inom Vård och omsorg

• Inriktning demens
• 45 bostäder
• Lägenhetsstorlek: 32 kvm
• 9 boende per enhet
• Gemensamt 80 kvm för måltid, aktivering
och samvaro
• Trädgård i markplan för alla
• Stora balkonger på 2:a våning
• Inflyttning augusti 2018

Blåvingen 2

- nytt boende inom Vård och omsorg

Digitala trygghetslarm i Trollhättans stad
• Oktober - utbytet i Åmåls kommun startade.
• Krismöte i december med leverantören och alla nio
kommuner.
• Ny projektledare utses och utbytet fortsätter.
• Januari 2016 - Omstartsmöte med ny projektledare och de nio
kommunerna.

Trollhättan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Larmombud inventerar.
Information till brukare
Februari - 10 första installationerna – test i 2 veckor
Det stora utbytet - mjukstart 7 mars, 50 larm per vecka i två veckor
21 mars, uppväxling till 100 larm per vecka
4 april, toppfart, 200 larm per vecka.
2016-04-28 - Teknikerna klara med sitt uppdrag
1056 larm utbytta, 20 st. rest
Ett 70-tal nyinstallationer har gjorts under tiden av
larmombud och samordnare på larmexpeditionen

Med digitala trygghetslarm har vi:
• Modern teknik
• Testlarm 1g/dygn
• Frekvent övervakning
• Inga telekostnader för brukarna
• Larm som inte är lika åskkänsliga
• Snabbare hantering vid nya beslut
• Lättare installationer i brukarens hem
• Uppfyllt regeringens mål

