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§ 58/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP).
Beslut
Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP).
__________
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§ 59/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet.
Beslut
Dagordningen fastställs.
__________
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§ 60/2020

Information från sektorchef
Lena Arnfelt har bjudit in verksamhetschef Sandra Hultén Johansson från enheten Vård och
omsorgsboende med anledning av att besöksförbudet på äldreboenden har hävts.
Sandra informerar om hur denna förändring ska hanteras på bästa sätt med hänsyn till att det
fortfarande råder smittspridning i samhället.







Arbetet med hygienrutiner samt skyddsutrustning fungerar bra. Detta arbete måste
fortlöpa för att undvika smittspridning när besöks tillåts.
Folkhälsomyndigheten ska ta fram en checklista med riktlinjer som verksamheten kan
förhålla sig till.
Många anhöriga har hört av sig med anledning av det tidigare besöksförbudet, och sektorn
förväntar sig många frågor i samband med att detta nu hävts.
Sektorn ser positivt på beslutet att häva besöksförbudet.
Vård och omsorgsboendeenheten kommer att arbeta fram riktlinjer och förhållningsregler,
ex. undersöka om man ska ha särskilda besökstider.
Planering och arbete med hur besök ska ske så säkert som möjligt fortsätter, och viktigt är
att ta hänsyn till smittskyddslagen.

Vidare informerar sektorchef Lena Arnfelt om dagordningspunkter i enlighet
med årshjulet för utskotten. Utskottet diskuterar vilka uppgifter och underlag som är
gynnsamma för utskottet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-09-16
6 (13)

§ 61/2020

Uppföljning ekonomi, avvikelser och volymer
Sektorchef Lena Arnfelt samt verksamhetsutvecklare Makki Al Musawi går igenom
verksamhetsrapport för augusti månad.












Antal brukare med hemtjänstinsatser, snitt per månad
Antal redovisade hemtjänsttimmar
o Antal timmar för perioden har minskat med 1,5 % jämfört med 2019.
Ytterfall, brukare med 180 (eller mer) timmar per månad
o Juli 2020: 246 timmar per brukare
o Juli: 2019 135 timmar per brukare
Väntelista/kö till Säbo – 2020
o Antal nya beslut har ökat med 4 % under perioden jan-aug, jämfört med 2019
o Ingen person med beslut har väntat mer än 3 månader.
Utflyttning från boende
Inflyttning till boende
Betaldagar sjukhus
Köpta hospiceplatser
Kö- och köpta SOL/LSS-platser
Ej verkställda SOL-beslut
Ej verkställda LSS-beslut

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

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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Expedieras till
För kännedom till
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§ 62/2020

Måluppföljning/Information årshjul
Sektorchef Lena Arnfelt informerar om årshjulet och utskottet diskuterar framtida
verksamhetsbesök. Kommande verksamhetsbesök som diskuteras är bland andra Enebacken,
bostad med särskild service. Utskottet diskuterar också verksamhetsbesök framåt våren,
exempelvis Daglig verksamhet.
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§ 63/2020

Lägesrapport verksamheten
Lena Arnfelt går igenom aktuellt från lägesrapporter och informerar om följande:





Enhet Myndighet;
o Pågående arbete med arbetsteam för våld i nära-relationer
o Nätverk
o Centrum för hedersrelaterat våld i Göteborgsregionen
o Eventuellt samarbete med kvinnojour Kungälv
Utrymningsvägar/brandskydd på serviceboenden
Stöd i ordinärt boende
o Pilotstudie för inköp av dagligvaror kommer att göras för 1-3
hemtjänstområden med start oktober. Utskottet önskar att verksamhetschef
Elisabeth Sjöberg bjuds in till nästa utskottsmöte för att informera om studien.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 64/2020

Information från LSS daglig verksamhet
Carina Winkler-Keithsdotter informerar om omorganisering i LSS. Informationen berör
följande:


Arbete i ”kluster” = två chefer, en huvudchef samt en back-up har respektive område.
Samtliga ska ombesörja resurser
 Två nya boendeenheter, ytterligare ett ”kluster”.
 Ökat antalet heltidsanställningar samt minskade kostnader för timavlönade
 Lokalfrågor
 Stadshuscaféet & media
o Brukare på daglig verksamhet; tränar sina färdigheter för att sedan vidare ut till
företag.
o Jobbar ute med företagen på plats
 Kultur väst
o 3 platser
 Internutbildning och information
 Pågående personalrekrytering

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 65/2020

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälvs
kommun 2021-2024 (Dnr KS2020/0594)
Ett nytt samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Kungälvs kommun
och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ska tecknas för perioden 2021-01-01 till
2024-12-31. Utgångspunkt för avtalet är program social hållbarhet samt underliggande planer.
Förslag till kommunstyrelsen:
Nytt avtal för folkhälsoarbetet 2021 – 2024 godkänns.
Under sammanträdet
I förslag till beslut uppmärksammas fel i föreslagen avtalsperiod. Avtalsperioden
korrigeras från 2017 – 2020 till 2021 – 2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälvs
kommun 2021-2024 2020-06-10
Bilaga Budget och ekonomisk redovisning (ny) 2020-06-10
Bilaga Uppföljningsmall Folkhälsa Västra 2020 2020-06-10
Bilaga slutversion Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälv
kommun för perioden 2021-2024 (002) 2020-06-10

Förslag till kommunstyrelsen
Nytt avtal för folkhälsoarbetet 2021 – 2024 godkänns.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 66/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Avseende kvartal 1-2 2020 (Dnr KS2020/1461)
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet, gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). En statistikrapport till
Kommunfullmäktige har sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga
2).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen samt
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avseende kvartal 1-2 2020
2020-09-01
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till KF kvartal 2, 2020 bilaga 2 2020-09-01
Bilaga Planering ej verkställda beslut bilaga 3 2020-09-01
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 10 september 2020 2020-09-01
Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2020” antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt, Kommunrevisionen

För kännedom till: Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Monica Fundin, Makki Al Musawe, Eva Regnéll
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§ 67/2020

Loggbok
Ordförande Pia Gillerstedt (S) föreslår att föra över loggbokens funktion till punkten
Information enligt årshjul, på kommande sammanträden. Utskottet är överens om att fundera
över förslaget och att återuppta frågan vid nästkommande sammanträde.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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