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§ 28/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP).
Beslut
Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP).
__________
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§ 29/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________
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§ 30/2019

Ekonomi och uppföljning
Månatlig redovisning av avvikelser och kostnader inom sektor Trygghet och stöd:





Antalet tillgängliga platser på särskilt boende har minskat med 7 under 2019, jämfört
med 2018. Detta på grund av budgetanpassningar.
Av de personer som har ett beslut om plats på särskilt boende, har ingen behövt vänta
i mer än 3 månader på en erbjuden plats.
Under 2019 har kommunen köpt 10 korttidsplatser.
En insats med 180 hemtjänsttimmar per månad motsvarar en plats på särskilt boende.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 31/2019

Information om Laholmsmodellen
Utskottet får information om den så kallade Laholmsmodellen och diskuterar dess potentiella
effekter. Till nästkommande sammanträde återkommer förvaltningen med information
avseende:








Hur många brukare har Kungälvs kommun inom LSS?
Av dessa, hur många har ledsagarservice och andra insatser enligt LSS?
Vad för typ av insatser finns det inom respektive LSS-punkt (av det tio)?
Hur många av LSS-brukare har boendestöd enligt SoL?
Vilken effekt har Laholm fått efter införandet av modellen?
Vad för kostnadseffekt har kommuner som infört denna modell fått?

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 32/2019

Information om öppna jämförelser
Elisabeth Sjöberg, informerar om öppna jämförelser inom äldreomsorgen.






Öppna jämförelser baseras på en årlig kommunenkät.
Chefer får svara på frågor angående deras enhet.
Även en brukarenkät utgår till brukare angående pågående insatser.
Ett antal parametrar mäts, bland annat personalkontinuiteten där man ser på
omsättningen av personal som en brukare får möta.
Brukarmix påverkar kommunens kostnader. Kommuner med fler brukare kan ha
lägre kostnader, detta på grund av typen av insatser.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 33/2019

Svar på återremiss till Pensionärsrådet om upphörande av gårdsråd (Dnr
KS2018/0723)
Gårdsrådsrådens roll på särskilda boenden går långt tillbaka i tiden och är en viktig del i
medborgardialogen och demokratin. 1990 togs beslutet att gårdsråden skulle genomföras
minst 2 gånger per år. Målet med deras införande var att ha en roll som kommunikationsväg in
till socialnämnden, som varit dess ursprungliga uppgift sedan 1989. Dessa möten har varit ett
tillfälle för boende, politiker och intresseorganisationer att dela information och framföra
synpunkter. Tidigare har även vissa anhöriga deltagit.
Idag ansvarar verksamheten för sammankallande samt minnesanteckningar, två representanter
som utskottet för trygghet och stöd har valt deltar. Då de obligatoriska gårdsråden har funnits
på plats i mer än 30 år behöver man se över mötesformen och vilket forum den ska hållas i,
dels för att effektivisera samt för att öka de boendes medborgardeltagande. I KS2016/0551
togs beslut om att göra om innehållet i gårdsråden samt vilka enheter som skulle ingå. Målet
var att innehållet i gårdsråden skulle effektiviseras och fokuseras på meningsfullhet i tillvaron,
aktivitetsutbud, frivilliga och volontärers möjligheter att bidra. Ett fokus har även varit på
boendenas matutbud.
Som ett led i förnyelsen av gårdsråd föreslår förvaltningen att formen görs om. Numera ska
kommunens politiker, mer specifikt ledamöter från utskottet för trygghet och stöd, ansvara för
dessa möten. Kommunallagens 8 kap 3 § nämnder specifikt benämningen brukarinflytande
och säger att ” Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster”.
Då detta är ett sätt att uppnå detta föreslås det att gårdsråden byter namn till brukarråd. Detta
för att öka direktdemokratin, brukarinflytandet och medborgardialogen samt att politiska
representanter får ökad insyn i verksamheten via dialog med boende, personalrepresentanter
och chef. Förvaltningen kommer att bistå med hjälp och lokaler på de särskilda boendena. En
ännu direktare länk mellan politiker och brukare är svår att få till.
Presidiet för utskottet för trygghet och stöd samplanerar tillsammans med berörda
representanter i pensionärsrådet. Här bestäms även vem som ansvarar för att föra
minnesanteckningar. Målet är att det ska vara ett möte på våren och ett på hösten på samtliga
äldreboenden, boenden för personer med demenssjukdom är undantagna. Utskottet utser
självt vilka ledamöter de väljer till respektive möte. Tiderna för nästkommande år bör sättas i
december. Förvaltningen kommer att sprida informationen på boendena och bistå med lokaler
och fika. En månad innan mötet genomförs ska frågor från hyresgästerna på boendena samlas
in, detta för att ge politikerna en möjlighet att förbereda sig inför mötet.
Förvaltningen föreslår därmed kommunstyrelsen att:
1. Benämning gårdsråd upphör och ersätts med brukarråd. Ändringen börjar gälla i
årsskiftet 2019/2020.
2. Ansvaret för gårdsråden, med den nya benämningen brukarråd, går över på presidiet
för utskottet för trygghet och stöd.
3. Förvaltningen kommer fortsatt att bistå med lokaler, insamling av frågor och förtäring.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på återremiss till Pensionärsrådet om upphörande av gårdsråd 2019-0416
Bilaga Remissvar från Kommunens pensionärsråd KPR 2019-04-16
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala utskottet - 19 september 2018 2019-04-16
Förslag till kommunstyrelsen
1. Benämning gårdsråd upphör och ersätts med brukarråd. Ändringen börjar
gälla i årsskiftet 2019/2020.
2. Ansvaret för gårdsråden, med den nya benämningen brukarråd, går över på
presidiet för utskottet för trygghet och stöd.
3. Förvaltningen kommer fortsatt att bistå med lokaler, insamling av frågor och
förtäring.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt
Snezana Hadziselimovic
Elisabeth Sjöberg

För kännedom till:

Eric Svärd
Lena Skoglund
Monica Fundin
Ann-Charlotte Bengtsson
Elisabeth Sjöberg
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§ 34/2019

Loggbok
Följande punkter lägg med i loggboken:



Fördjupning av verksamheten och dess delar – ett verksamhetsområde redovisas per
gång
Introduktion av digitaliseringsstrateg

Följande punkter lades till i loggboken inför sammanträdet och besvarades på samma möte.
Frågorna avser de svar som inkom på Ancy Wahlgrens (UP) frågor om Trygga
ungdomsmiljöer:
Vad gör man rent konkret?
Ser man någon förändring med det sätt man jobbat på då problemen bara växer och
blir större?
Har man resurser nog att möta detta?
(Följdfrågor på ”Fortsatt arbete med bland ungdomar med stor social oro?”)
Svar:
Effekterna av den nya organisation som sjösattes 1:e april -19 kommer vi kunna se tydligare i
December. Att vi från årskiftet arbetar med gruppverksamheter istället för i öppen verksamhet
är en följd av att vi sett att vi motverkar våra egna mål, (se målen nedan) och en förändring är
nödvändig. Vi ser när vi mäter delaktighet och lärande att mötesplatser som Ytterby och
Kultlab visar upp resultat inom lärande och delaktighet som visa på framgång och utveckling.
Gruppverksamheterna i Komarken syftar till att nå denna utveckling även här.
Lärande index Ytterby
41%
Delaktighet index Ytterby 76%
Lärande index Kultlab
63%
Delaktighet index Kultlab 97%
(siffrorna bygger på de processer som sker i gruppverksamheter)
Idag har vi inga siffror att uppvisa när det kommer till lärande och delaktighet från
gruppverksamhet i Komarkenområdet.
Våra inriktningsmål:
• Att tillhöra en social struktur
• Att ha en egen roll
• Att ha en egen identitet
• Att uppleva egen utveckling
• Att uppleva positiv förväntan
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Att uppleva rättvisa
Att uppleva möjlighet att påverka
Att få ta ansvar
Att få uttrycka sig

Genom det uppsökande arbetet på fältet arbetar vi fortsatt med ungdomar i riskzon och
utanförskap, utifrån ny ram gör vi detta i mindre utsträckning än tidigare. Därför är det än
viktigare att samverka med i synnerhet socialtjänst och polis och vara tydliga i rollfördelningen.
Tum identifierar i kraft av närvaro oro, kriminalitet ohälsa och drogproblematik och signalerar
utifrån detta till rätt aktör. Vi har tidigare haft uppsökande verksamhet alla årets kvällar. Vi
fältar fortsatt kvällar och helger, men uppsökande arbete görs alla kvällar endast under
sommarperioden 2019.
*
Nordmannatorgets Kungälvs kommuns mest otrygga plats i vår Kommun
Vad gör man rent konkret med Nordmannatorget och hur ser det ut framgent med
detta arbete?
Både när det gäller droger, maktutövandet m,m.
(Följdfrågor på ”Resultat och utveckling från 2015 och framåt när det gäller anlagda bränder,
polisutryckningar, skador offentliga byggnader?”)
Svar:
Trygga ungdomsmiljöer fortsätter att arbeta främjande och förebyggande. Med en tydlig
inriktning på det främjande arbetet. Vi arbetar enligt svaren på fråga 4 och fråga 1 kontinuerligt
med samverkan med socialtjänst och polis. Vi arbetar med ungdomarna i området i
verksamheter som syftar till att bland annat rekrytering till droger och kriminalitet minimeras.
TUM identifierar i kraft av närvaro oro, kriminalitet ohälsa och drogproblematik och signalerar
utifrån detta till rätt aktör.
*
Hur gör man det konkret?
(Följdfråga på ”Pågår arbete med ungdomsvärdar?”)
Svar:
Trygga ungdomsmiljöer arbetar löpande med en mängd processer som syftar till ungdomars
utveckling, delaktighet ansvarstagande och lärande. En del av detta arbete innefattar
möjligheten och förväntan att skapa och utforma verksamhet för sig själv och andra. I en
central pott med verksamhetspengar ligger 150 kkr där ungdomar själva söker medel för att
skapa verksamhet som bygger på den egna delaktigheten. 2019 ser de pengarna ut att gå åt.
Ansökningar från ungdomarna har i skrivandets stund redan uppnått verksamheter för 110
kkr. Detta är det bästa resultatet för denna metod på flera år.
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Exempel på verksamhet drivna av ungdomar genom ”knuff” (namnet på modellen) detta har
genererat:
Skidresa till Branäs
(pojkar i komarken)
Dansprojekt
(flickar i ytterby)
Harrypotter-live
(ungdomar på kultlab)
Skidresa till Sunne
(nyanlända flickor)
Sagoläsning för förskolebarn på hemspråk (nyanlända flickar)
mm
*
Hur arbetar man med pojkar i samma område?
(Följdfråga på ”Fortsatt arbete med mammor i Komarken?”)
Svar:
TUM bedriver ett kontinuerligt uppsökande arbete dagtid på sandbackaskolan och
Thorildskolan. I syfte att identifiera och fånga upp oro samt att stötta ungdomarna till
skolframgång då vi vet att det är avgörande.
Vi arbetar fortsatt uppsökande kvällstid med hjälp av fältet med syfte att identifiera fånga upp
och slussa in i positiva sammanhang, finns inte dessa sammanhang försöker vi att skapa dem
tillsammans med ungdomarna utifrån deras behov och önskemål.
Vi arbetar kontinuerligt med ett riktat arbete med att slussa in pojkarna i området i
föreningslivet genom att varje vecka erbjuda ”prova på” verksamhet i Sandbacka idrottshall.
Här samverkar vi med olika föreningar. Närmare 100 besök har vi haft i den verksamheten på
ca en månad. Det är ännu för tidigt att följa upp effekter. Flera ungdomar vet vi dock ha
anslutit till, till exempel basketklubben vi samverkar med.
Vi bedriver ett riktat arbete mot pojkarna i området med tema ”matlagning”. Här arbetar vi
med högstadiekillars medvetenhet om hälsa, kost, ansvarstagande och matlagning. Samtidigt
som vi får bra samtal kring könsroller och normkritik.
Varannan fredag arbetar vi med pojkarna i området som själva får utforma verksamheten för
kvällen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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