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§ 71/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP).
Beslut
Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP).
__________
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§ 72/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________
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§ 73/2019

Uppföljning avvikelser







Antal ansökningar/beslut för särskilt boende har gått ner jämfört med samma period
tidigare år.
Antal brukare med hemtjänstinsatser har minskat med samma period förra året.
Antalet redovisade hemtjänsttimmar har minskat med 12% jämfört med samma
period förra året.
Förvaltningen arbetar med en analys av läget och framtida planering.
Antalet så kallade ytterfall (brukare med 180 eller fler hemtjänsttimmar per månad) har
minskat med samma period förra året.
Den totala sjukfrånvaron för sektorn har gått ner med 0,1 % jämfört med samma
period för förra året.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 74/2019

Uppföljning ekonomi




Efter tertialrapport 2 har sektor Trygghet och stöd fortfarande nollprognos, detta är
en del av sektorns uppdrag.
Prognosen kompenseras för ökade volymökningar, driftkostnadskonsekvenser och
åtgärder för budget i balans kan hanteras inom ram som beräknat.
Kommunen hade under augusti 2019 inga betaldagar för utskrivningsklara patienter på
sjukhus.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 75/2019

Information från verksamheten
Lena Arnfelt, sektorschef, informerar:
Familjecentral i Komarken
 Ny praktik i Komarken i samband med att Älvpraktiken startar sin verksamhet där.
 Öppen förskola och samarbete med BVC och MVC, pedagoger och socionom för att
upptäcka behov och sätta in tidiga insatser.
 Samverkan för personer och familjer med större behov. Insatser och samverkan med
förskola/skola, andra vårdgivare och socialtjänst.
 Generellt och riktat föräldrastöd.
 Strategisk placering då Kungälv växer och ökar rörelse i området.
Lägesrapporter från verksamheten
 I pipeline är tillsyn med webbkamera. Arbete hur detta ska implementeras och få
effekt.
 Ökad inströmning av ärenden rörande våld i nära relationer, pågående arbete med
detta.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 76/2019

Dialog kring kost
Anneli Thronsen, verksamhetschef service, lokalvård och måltid, och Hanna Settergren,
dietist, informerar om sitt uppdrag:
 Måltider på kommunens boenden
 Finns 3 boenden samt korttidsverksamhet som lagar mat på plats.
 Andra är mottagningskök.
 Produkter och maten är säsongsbaserad.
 Ingen e-kost med tillsatser, nu används naturlig proteinberikning.
 Fortsatt utvecklingsarbete för att öka upplevelsen och påverkan.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 77/2019

Tilläggsavtal - samverkansavtal om korttidsverksamhet (Dnr
KS2019/1338)
Tjänsteskrivelsen avser tilläggsavtal 1. till det samarbetsavtal som slöts mellan Ale kommun
och Kungälvs kommun 2018-12-19 (KS2018/2040) genom ordförandebeslut av
kommunstyrelsens ordförande, gällande korttidsvistelse. Tilläggsavtalet har tillkommit på
grund av att avtalat personalbehov behöver justeras och att löneutvecklingen inom området
har varit högre än inflationen
Detta samverkansavtals primära syfte är att genom samverkan optimera användandet av
parternas samlade resurser avseende korttidsvistelse. Avtalet innebär en ömsesidig möjlighet
att genom samverkan utnyttja parternas gemensamma resurser av korttidsplatser.
Utöver fördelen att den enskilde snabbare kan skrivas ut från sjukvården och få de
biståndsbedömda insatserna tillgodosedda kommer också möjligheten för kommunerna att
undvika betalningsansvar enligt lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Kostnaden för ett dygn i sluten hälso- och sjukvård är mer än dubbelt så
hög som motsvarande dygn på korttidsvistelse vilket i sig är ett incitament för samverkan.
Ytterligare en vinst är att kommunernas snabbare hemtagning kan bidra till att minska antalet
överbeläggningar inom den slutna hälso- och sjukvården. Sammantaget bedöms de potentiella
effekterna, såväl för den enskilde som för samhället i stort, vara positiva.
Förslag till beslut är därmed att upprättat förslag till Tilläggsavtal 1 till samverkansavtal
avseende korttidsvistelse godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör får i uppdrag att underteckna avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal - samverkansavtal om korttidsverksamhet 2019-09-02
Bilaga Tilläggsavtal - samverkansavtal - utkast 2019-09-02
Bilaga Bilaga tilläggsavtal - Kungälv 2020 2019-09-02
Bilaga SPRT01118122112200 2019-09-02
Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal 1 till samverkansavtal avseende
korttidsvistelse godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att
underteckna avtalet.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:
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§ 78/2019

Remissvar - Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete (Dnr
KS2019/1405)
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till
gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. En arbetsgrupp med företrädare från Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) samt brukarföreträdare har tagit
fram förslaget. Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom förslaget att skicka
det på remiss för sin del den 3 maj 2019. Det samma gjorde Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG) 29 maj och det politiska samrådsorganet (SRO) den 29 augusti.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland
med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den
enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet
skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.
Förslag till beslut:
Kungälvs kommun ställer sig bakom gemensamt inriktningsdokument för organiserat
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar - Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 2019-09-11
Bilaga Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete - remissversion
2019-09-11
Bilaga Missiv-Remiss inriktningsdokumt integrerat organiserat samarbete missbruk beroende
2019-09-11
Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun ställer sig bakom gemensamt inriktningsdokument för organiserat
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 79/2019

Antagande av uppdragsbeskrivning för SIMBA:s politiska samrådsgrupp
(Dnr KS2019/0085)
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för den nära
vården i mellersta Bohuslän. Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå
som på verksamhetsnivå. Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Därmed
ges förutsättningar för en långsiktig planering, styrning och ledning.
Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för SIMBAs politiska samrådsgrupp har tagits
fram. Uppdragsbeskrivningen upprättades år 2013 och har inte reviderats tidigare vilket
medfört att det finns inaktuella uppgifter i den. Uppdragsbeskrivningen syftar till att förtydliga
vad som förväntas av representanterna och ökar därmed förutsättningarna för ett gott
samarbete som kan utvecklas i positiv riktning. SIMBAs politiska samrådsgrupp har bearbetat
förslaget och gjort vissa korrigeringar.
Nu har SIMBAs politiska samrådsgrupp skicka ut uppdragsbeskrivningen för förankring bland
samverkansmedlemmarna.
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen antar uppdragsbeskrivningen för SIMBAs politiska
samrådsgrupp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av uppdragsbeskrivning för SIMBA:s politiska samrådsgrupp
2019-01-14
Bilaga Uppdragsbeskrivning politiska samrådsgruppen 2019-01-14
Bilaga SIMBA-skrivelse uppdragsbeskrivning politisk samrådsgrupp 2019-01-14
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar den reviderade uppdragsbeskrivningen för SIMBAs
politiska samrådsgrupp.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 80/2019

Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området (Dnr
KS2019/1357)
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 mars 2019, i samband med att modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar och uppföljningsplan i SIMBA-området antogs,
ett nytt uppdrag att Koncernkontoret i samverkan med SIMBA och kommunerna Kungälv,
Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en modellbeskrivning och uppföljningsplan för
integrerad verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och beroendeproblematik, så
kallad ”Mini Maria verksamhet” under våren 2019.
Syfte med uppdraget var att arbeta fram en modellbeskrivning samt utveckla en
uppföljningsplan för integrerad verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och
beroendeproblematik, våren 2019. Mottagningarna kan benämnas ”Livsstilsmottagning för
unga” då syftet med mottagningarna är att vända sig till unga som vill förändra sina alkohol
och/eller drogvanor och vara ett stöd för barn, unga och unga vuxna att förändra hela sin
livssituation.
Förvaltningen föreslås kommunstyrelsen att anta modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i
SIMBA-området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området 2019-09-06
Bilaga Inriktningsdokument livsstilsmottagningar barn ungdomar och unga vuxna 2019-09-06
Bilaga Modellbeskrivning och uppföljningsplan - Livsstilsmottagning för barn och unga 201909-06
Bilaga SIMBA-skrivelse_modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar 2019-09-06
Förslag till kommunstyrelsen
1. Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området antas.
2. Omedelbar justering
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 81/2019

Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området
(Dnr KS2019/1358)
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 februari 2018, § 38, Koncernkontoret i
uppdrag att i samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet Älv & Kust, kommunerna
Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en modellbeskrivning samt att utveckla en
uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar. Syftet är utveckling mot en mer likriktad
och organiserad integrering på samtliga socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området.
Modellen kan vara applicerbar på integrerade verksamheter kring missbruk och beroende i hela
Västra Götalandsregionen, om än med lokala variationer. Målet är att individerna ska kunna
komma till en enhet med samlad kompetens och erbjudas koordinerade insatser mellan olika
aktörer.
Ett nära samarbete ska finnas mellan mottagningsteamet och specialistpsykiatrin samt
verksamheter som t.ex. arbetsmarknadsenheten, boendestöd, anhörigstöd och sysselsättning.
Ett nära samarbete bör även finnas med tandvården utifrån en konsultationsmodell.
Målgruppen för mottagningen är personer över 18 år med missbruk och beroende av alkohol,
narkotika, beroendeframkallande läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. Mottagningen
ska vara öppen för alla i SIMBA-områdets kommuner oberoende av vilken vårdcentral
personen är listad på.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta modellbeskrivning för Socialmedicinska
mottagningar i SIMBA-området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området
2019-09-06
Bilaga Modellbeskrivning och uppföljningsplan Socialmedicinska mottagningar för vuxna
2019-09-06
Bilaga Rapport – Modellbeskrivning samt uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar
för vuxna 2019-09-06
Bilaga SIMBA-skrivelse_modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar 2019-09-06
Förslag till kommunstyrelsen
1. Modellbeskrivning för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:
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§ 82/2019

SIMBAs politiska samverkansplan år 2020-2021 (Dnr KS2019/1385)
SIMBAs nya politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de
kommande åren, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Utifrån den inriktning
politikerna enades om har en samverkansplan för hälsa och den nära vården tagits fram som
föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2021.
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan
ska också främja en jämlik vård.
Samverkansåplanen innehåller ett antal fokusområden, bland annat trygg och säker
vårdövergång, psykiska hälsa, våld i nära relationer och äldreomsorg.
Förvaltningen föreslås kommunstyrelsen att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den
nära vården för 2020-2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska samverkansplan år 2020-2021 2019-09-10
Bilaga SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2020-2021 2019-09-10
Bilaga SIMBA-skrivelse_politiska samrådsgruppens samverkansplan 2019-09-10
Förslag till kommunstyrelsen
1. SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården för 2020-2021 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 83/2019

Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och
beredningsskrivelse (Dnr KS2019/0202)
Beredningen för trygghet och stöd har tagit fram ett förslag på Program för social hållbarhet
till kommunfullmäktige.


Programmet för social hållbarhet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på frågan vad
Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet
sträcker sig fram till 2027 och antas av kommunfullmäktig.
Programmet omfattar allt socialt arbete i kommunen oavsett organisatorisk tillhörighet.
Utifrån dokumentet skrivs olika planer av kommunstyrelsen, äldreomsorgsplan, socialplan,
funktionsplan samt trygghetsplan.
Beredningen föreslår kommunfullmäktige att anta programmet och samt att med jämna
mellanrum utvärdera efterlevnad och resultat.
I samband med det aktuella arbetet med kommunens författningssamling sker en
genomlysning av samtliga styrdokument. Då Välfärdspolicyn och Program för social
hållbarhet behandlar samma område föreslår beredningen även att Välfärdspolicyn utgår och
ersätts med Program för social hållbarhet. Välfärdspolicyns innehåll bör tas i akt när
kommunstyrelsen författar planerna.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet
från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse 2019-10-07
Bilaga Program Social hållbarhet - ökat innanförskap (förslag) 2019-10-07
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 14 oktober 2019 2019-10-07
Bilaga Anteckning till protokollet L, UP, KD 2019-10-07
Yrkande
Assar Wixe (S): Yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för juridiskt säkerställande
av programmet för social hållbarhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionen på Assar Wixes (S) yrkande. Utskottet för trygghet och stöd
beslutar att anta Assar Wixes (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
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Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för juridiskt säkerställande av
programmet för social hållbarhet.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:
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§ 84/2019

Loggbok
Följande punkter läggs med:



Ny tidtabell för Marstrandsfärjan – hur kan det påverka verksamheten? – november
Analys av siffror och material om hemtjänsten

Beslut
Loggboken antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

