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§ 80/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP).
Beslut
Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP). Protokollet justeras på plan 3C i Stadshuset.
__________

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-11-11
4 (16)

§ 81/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 82/2020

Information från sektorchef
Sektorchef Lena Arnfelt informerar om läget i sektorn, bland annat i relation till covid-19.










Läget generellt sett kontrollerat, enstaka brukare som har smitta
Chaufförer som blivit smittade – smittspårning pågår
Inom äldreomsorgen inte många sjuka, men LSS mer ansträngt på grund av VAB samt
covid-19.
o Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma, men måste säkra bemanningen
på boenden.
Aktiviteter hemma istället för daglig verksamhet.
Kapaciteten för att testning ska utökas på Trygghet och stöds provtagningsenhet.
o Flytta provtagningen till Kvarnkullen
Bygger upp lager med skyddsutrustning, enligt direktiv ska dessa vara anpassade för 6
månader.
o Letar efter lokaler att bevara skyddsmaterial då allt inte får vara på samma
ställe.
o Idag lager att klara 3 månader.
Haft hygienvecka för att informera om hur bäst undvika smitta.

TUM
Lena ger uppdatering av TUM-verksamheten, med bakgrund av vad som rapporterats i
Kungälvsposten.
 Mycket kritik till verksamheten från tidigare anställda
 Lena delar inte den bild som beskrivits i media.
 Nu fått första konkreta underlag
 Även fått synpunkter om ”kompis-rekryteringar” på arbetsmarknadsenheten.
o Synpunkt liknande visselblåsar-funktion som inkom till kommunen men som
även Kungälvsposten tagit del av.
o Tillsats utredning där man intervjuar personalen i AME.
Gruppen för vidare diskussion om TUM-verksamheten.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 83/2020

Uppföljning ekonomi, avvikelser och måluppföljning
Makki Al Musawe informerar;
Verksamheter





Sektorgemensamt: Här finns bland annat reserv för oförutsedda kostnader och centrala
utbildningsmedel
Myndighet exkl. försörjningsstöd: höga kostnader för barn och unga och
vuxenenheten
Försörjningsstöd: ökning av antal hushåll som erhåller försörjningsstöd
Stöd i ordinärt boende: stora utmaningar att sänka kostnaderna inom hemtjänsten egen
regi

Månadsuppföljning











Antal brukare med hemtjänstinsatser, snitt per månad
Hemtjänsttimmar per brukare och månad
o Timmar 2019
Antal redovisade hemtjänsttimmar
o Antal timmar för perioden har minskat med 1% jämfört med 2019
Väntelista/Kö till Säbo 2020/2019
o Antal personer med beslut
o Antal person som har erbjudits plats
o Antal personer som erbjudits plats som tackat nej
o Ingen person med beslut har väntat längre än 3 månader
o Antal nya beslut har minskat mellan perioden januari-oktober jämfört med
2019
o Fortfarande brukare som tackat nej – koppling till covid-19
Utflyttning från Särskilt boende
Kö och köpta SOL/LSS-platser 2020
Betaldagar sjukhus: 0
Köpa hospiceplatser
o Bra resultat
KS resultatmål:
o Många grönmarkerade mål, men finns de som måste arbetas med, framförallt
daglig verksamhet: dyra kostnader
o Även kostnader för missbruksvård
o Försörjningsstöd
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 84/2020

Information enligt årshjul – Volymer
Makki informerar plan och prognoser för helår












Försörjningsstöd + gemensam mottagning
Barn och ungdom 0-20 år.
Antal hushåll med utbetalning i genomsnitt
Prognos helår: Kommer alltid finnas viss avvikelse från vad planeringen för
nästkommande år säger. Avvikelser från vad som är planerat.
Utförandenheten + Barn och Ungdomsenheten
Vuxenenheten
Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare
Daglig verksamhet
Lägenheter inom äldreomsorg och platser VoÄ – ingen större skillnad mellan privat
och kommunal regi
Ersatta timmar i hemtjänsten
Antal beslut om SÄBO och hemtjänstbeslut – Prognos: Hamna på samma som
planerat

Beslut
__________
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§ 85/2020

Information enligt årshjul – Folkhälsa
Folkhälsa















Johan Sjöholm informerar om folkhälsoavtal
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Långsiktigt program som antogs i december 2019
o Fyra planer påväg till Kommunstyrelsen
Uppföljning 2020 nationella stimulansmedel
o Nationella stimulansmedel Våld i nära relationer
o Utbildningar heder, kartläggning samt universell våldsprevention
Nationella stimulansmedel psykisk hälsa
o Särskild undervisningsgrupp, ett självständigt liv, motivationshöjande
behandling
Nationella stimulansmedel suicidprevention – några projekt uppskjutet på grund av
corona.
o Livräddande första hjälpen och MHFA
Uppföljning 2020 folkhälsobudget
o Hälsofrämjande och förebyggande
Viktiga mammor
o Barnmorskemottagning Kongahällacenter
Läs- och språkutveckling biblioteket
o Uppsökande verksamheter
Aktivitetshus Nordmannatorget
o TUM och Medborgarskolan
LUPP 2020
o Åk 8 på grundskola och åk 2 på gymnasiet
o Enkät, resultat kommer till våren
Uppföljning 2020 nätverk
o Civilsamhället nyanlända
o Nätverk Komarken
o Nätverk våld i nära relationer
o Nätverk föräldrastöd (omstart) – Familjehuset Klippan, familjecentralen, BVC
m.fl.
Nuläge – samhällskontraktet
o Största nätverket kommunen har, 80 organisationer, nya tillkommer
o Nya praktik/arbetsträningsplatser inom näringslivet/föreningar
o Nya möjligheter/öppningar till extratjänster i föreningslivet
o Fler feriejobb
o Verkstad i samhällskontraktet: Hela människan/Kontakten: samverkan med
kyrkorna i Kungälv, lokala nöringslivet samt Kungälvs
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”#Kungälvtillsammans”
o Nya sätt att arbeta; digitala föreläsningar med olika teman.
Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet
o Samverkan med RISE
 Pilotprojekt i Kungälvs kommun, Mölndals stan och VG
 RISE: Oberoende forskningsinstitut
Uppdrag 2021- I enlighet med budgetdirektiv
o Att utifrån den arbetsmarknadskris pandemin medför motverka ökad
arbetslöshet
o Utveckla samhällskontraktet och kraftsamla kring individer som riskerar att
hamna i försörjningsstöd.
o Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och
arbete.
o Utifrån regionala sociala investeringsmedel utveckla modell kring systematisk
uppföljning av social hållbarhet och tidiga insatser.
o Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet. Fokus är tidiga
insatser i förskolan och utvecklat föräldrastöd.
o Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet.
o I samverkan regionens aktörer utveckla en öppenvårdsmottagning för
ungdomar upp till 21 år som har frågor och bekymmer som berör narkotika
och eller alkohol.
Prioriterade insatser 2021 – folkhälsobudget
o Social översiktsplan: SIA – sysselsättning, introduktion och arbete
o Social ÖP: Aktivitetshus Nordmannatorget i samverkan med trygga
ungdomsmiljöer och Medborgarskolan
o Plan trygg i Kungälv
o Funktionshinder- och Äldreplan: Kungälv tillsammans.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 86/2020

Lägesrapport verksamheten
Utskottsledamöterna diskuterar lägesrapporterna med sektorchef Lena Arnfelt.
Migrationsverket har stoppat mottagandet av nyanlända på grund av den ökade
smittspridningen. Stoppat till den 19 november när det kommer nya uppdateringar kring de
allmänna råden.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 87/2020

Information köpta platser LSS
Carina Winkler-Keithsdotter informerar om det praktiska arbetet
 Arbetet som sker tillsammans med handläggare, köper upp platser varje år.
 Besöker verksamheterna för att få en samlad bild
 Får uppdatering var tredje månad
 Mer komplicerade ärenden, exempelvis nedlagt barnboende, de ToS köper platsen av
sa upp platsen.
o Tät kontakt med anhöriga
 Gjort skrivelse till IVO
 Carina uppger att hon känner sig trygg med de leverantörer de har i dagsläget, även
om hon understryker vikten av att arbeta med personalen – oavsett om det gäller
köpta platser eller egna.
Carina informerar även att nedstängningen av Daglig verksamhet sker den 23 istället för
omgående.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 88/2020

Återkoppling pilotprojekt
Verksamhetschef Elisabeth Sjöberg informerar;








Träffat näringslivsstrateg och läst upphandlingar i denna specifika fråga för att se hur
andra kommuner gör
Rekommenderats att utföra projektet.
Gjort ett mindre projekt med 5 brukare, var dock kostsamt och tidsineffektivt.
Inriktade på äldre med hemtjänst
o Koordinera leverans med hemtjänstbesök
o Med Ica Maxi var det särskilt svårt att koordinera.
o Frågat handlarna som hade E-handel  undrade om man kunde få tider i
förväg för att koordinera med hemtjänst.
Mål med projektet
Återkoppling kring frågeområden
o 6 månader går projektet
o Utvärdering efter 3 månader
o Pris på dagligvaror känslig fråga för brukare. Många bor i ytterområden och då
handlar man i närmsta tillgängliga butik.
o Möjlighet att välja det som är på extrapris
o Inköp via paddor

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 89/2020

Övriga frågor


Initiativärende assistansersättning IVO

Morgan Carlsson (SD) har väckt ett initiativärende med bakgrund av att IVO rapporterat att
de vill få in fler anmälningar om oegentligheter inom assistans. Syftet med ärendet är att få
information om hur Kungälvs kommun arbetar med detta i dagsläget.
Ing-Marie Videcél, enhetschef personlig assistans och ledsagning samt verksamhetschef
Elisabeth Sjöberg informerar om hur assistansen är uppbyggd.










Assistans via Försäkringskassan eller kommunen.
För att få beslut från Försäkringskassan måste man komma upp i grundläggande
timmar
o Grundläggande timmar = 20 timmar per vecka (Personlig hygien,
kommunikation).
o Är det färre än 20 timmar i veckan kan det prövas av kommunen och det kan
då bli ett LSS-beslut.
Kungälvs kommun har sammanlagt 28 personer som har beslut om assistans från
Försäkringskassan. 7 är inom kommunens utförandeområde och resterande 21 utförs
av externa aktörer.
Varje brukare väljer själv assistanssamordnare. Kommunen vet inte vilka som är det
när det gäller FK-beslut.
Kommunen står för 20 första timmarna. 7 miljoner
Kommunen betalar, i enlighet med gällande lagstiftning ut sjuklönekostnader till
externa aktörer.
Inom LSS har 9 personer assistans.
o Kungälvs kommun 2 utförda beslut som hemtjänsten utför.
o Resterande 7 hos externa utförare.
Kommunen har betalat ut ca 4 Mkr till privata aktörer.

Uppföljning




Ordinarie ärendegång är att man omprövar beslut, men följer inte direkt upp
kvaliteten, såvida man inte får signaler om att någonting avviker.
Blivit tuffare att få personlig assistans
Oegentligheter, åtgärder: Om man upptäcker brister eller oegentligheter kopplas
biståndsenheten in och man gör utredning.
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Utskottets ledamöter för diskussion om att utredningar och rapporterade brister bör redovisas
politiskt, antingen i Sociala Myndighetsnämnden eller utskottet för trygghet och stöd.
Sektorchef Lena Arnfelt föreslår att det bör ingå i Sociala Myndighetsnämndens interna
kontrollplan, och Ordförande Pia Gillerstedt (S) föreslår att det även bör redovisas i
Utskottet, då det berör verksamheten. Detta skulle då kunna ingå som information enligt
årshjul, förslagsvis en eller två gånger per år. Gruppen är överens om att återuppta frågan vid
nästkommande sammanträde, och då diskutera när under året denna typ av uppföljning blir
lämplig.


Initiativärende pilotprojekt Mathem

Morgan Carlsson (SD) lyfter att han fått in synpunkter på pilotprojektet och frågan diskuteras
med Elisabeth Sjöberg. Utskottet är överens om att återuppta punkten till Utskottets
sammanträde den 10 mars 2021 när första utvärderingen av projektet genomförts. Elisabeth
kommer då tillbaka till utskottet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 90/2020

Loggbok
Inget rapporteras till loggboken.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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