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§ 90/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP).
Beslut
Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP).
__________
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§ 91/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till protokollet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 92/2020

Information från sektorchef
Sektorchef Lena Arnfelt och verksamhetsutvecklare Makki Al Musawe presenterar
verksamhetsplan/sektorplan för Trygghet och stöd
Förvaltningens uppdrag









Grundläggande förutsättningar för att arbeta mot KF:s strategiska och KS:s
resultatmål:
God ekonomisk hushållning
Hållbar personalförsörjning
Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i
förändring
Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
Initiera och implementera nya arbetssätt i alla sektorer
Medborgar-, medarbetar- och brukarfokus
Förändrat arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete

Sektorn - Trygghet och stöd
 Ekonomi 2019/2020/2021 - Utfall
o Intäkter
o Personalkostnader
o Övriga kostnader
 Åtgärder för budget i balans
o Effektivisera verksamhet för nyanlända genom att minska boendekostnader
och anpassa personalbemanning till olika uppdrag
o Mål 2021: 8900
 Har bra koll på var folk bor i etableringen
 Pågående arbete: finansierar nyanlända med statliga intäkter enbart.
o Många åtgärder som redan är gjorda som kommer ge positiva effekter på
nästföljande år.
o Bostadsfrågan är av stor vikt, då det råder bostadsbrist.
 Personal
o Något minskad personalstyrka
o Inga större förändringar gällande könsfördelning
 Nyckeltal
o GAP-analys
o Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad i
ordinärt boende
o Kostnad hemtjänst äldreomsorg
o Kostnad särskilt boende äldreomsorg
o Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB
o Kostnad ekonomiskt bistånd
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o Kostnad barn och ungdomsvård
o Missbrukarvård vuxna
KS resultatmål
o Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
o Övriga mål som gäller för sektorn

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 93/2020

Information enligt årshjul
Personalrapportering
Linda Svensson informerar om sjukfrånvaro;
 Jämförelse mellan 2019 och 2020
 Hög sjukfrånvaro
 Föregående månad
Utskottets ledamöter undrar vad för typ av frånvaro som registreras när man är hemma till
följd av att någon i hushållet har covid-19. Linda ska återkomma angående detta.



Total sjukfrånvaro
Åldersintervaller

Status på uppdrag
Sektorn ligger bra till avseende uppdrag
 Utredning halverad trygghetslarmstaxa till KS 16 december.
Volymer






Antal ärenden
Antal ekonomiskt bistånd 16-24
Antal ekonomiskt bistånd 25 och äldre
Ungdomar 16-24 som får utbetalning
Hushåll med utbetalning per månad

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 94/2020

Uppföljning ekonomi, avvikelser och måluppföljning
Utskottets ledamöter går igenom Makki Al Musawes underlag om ekonomi, avvikelser samt
måluppföljning.





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

Budget: 1 047 644 Helårsprognos: 1 057 144 Avvikelse: -9 500


Antal redovisade hemtjänsttimmar
o Bokslut/prognos
o 2020/2019
 Väntelista/kö till Säbo
o Varför tackat nej? – Inte blivit erbjuden önskad plats
o Ingen person med beslut har väntat mer än 3 månader
o Antal nya beslut har minskat med 7% (under perioden jan-nov) jämfört med 2019
 Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar (2019)
o Mediantid för vistelse i särskilt boende för personer 65+ beräknat vid
flytt/dödsfall, antal dagar. Källa: Palliativa registret
 Kö-och köpta SOL/LSS platser 2020
o Ej verkställda SOL-beslut: 2
o Köpta SOL-platser: 5
o Ej verkställda LSS-beslut: 13
o Köpta LSS-platser: 19
 Betaldagar sjukhus
 Köpta hospiceplatser





Personalnyckeltal
Kort-och långtidssjukfrånvaro har ökat för både män och kvinnor i alla åldrar
Sjukfrånvarotimmarna har ökat med 20% under perioden jämfört med föregående år;
o En möjlig förklaring är pandemin och de nationella rekommendationerna att
stanna hemma vid minsta symptom
Sjuklöneutbetalningar har ökat med ca. 51%
Volymtal samtliga verksamheter
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 95/2020

Information Aktivitetshuset
Mikael Fridlund, Åsa Eriksson samt Caroline Mentor från Aktivitetshuset informerar om sin
verksamhet












Öppen verksamhet vid psykisk ohälsa och är vid arbetsbar ålder
Öppet fyra dagar i veckan
Mål: att komma ut och komma hemifrån
Många är förtidspensionärer och man vill att man ska komma tillbaka till samhället.
Erbjuder;
o Social gemenskap
o Kreativt skapande
o Sommarutflykter
o Friskvård, träning, promenader
o Temaveckor; ex. politikerveckor
Samarbete med boendestöd
o Även genom Framsteget
o Sjukhuset som informerar att Aktivitetshuset finns
o Frukostmöte inom psykiatrin, samverkan
Pandemin påverkar mycket
Den huvudsakliga målgruppen har inte förutsättningar för att använda digitala
mötesplatser
Kommer att flytta verksamheten till Nordmannatorget till våren.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 96/2020

Information testbäddar AllAgeHub
Samuel Sjunnesson, metodutvecklare Trygghet och stöd informerar om testbäden AllAgeHub
Maj 2020 till april 2023

















Fyra huvudprocesser i AllAgeHubs etableringsfas 2017-2020
o Stöd i processledning av innovation där alla kommuner deltog i och drev
utvecklingsprojekt
o Interaktiv visningsmiljö för välfärdsteknik
o Expo välfärdsteknik
o Samarbete sökes
AllAgeHub bygger på ett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle
och akademi
Projekt, tre faser
Testbädd
o Alla GR-kommuner
Användardriven testbädd
o Användarna i en kommun är personal och brukare
o Identifierat flera behov
o AllAgeHub hjälper att hitta rätt
Ökad förmåga att formulera sina behov och initiera tester utifrån dessa
Ökad kunskap om välfärdsteknik samt förståelse för dess potential
Medverka till utformning av välfärdsteknik och ökad mängd produkter på marknaden
som möter alla behov
Vilket stöd ger Testbädden AllAgeHub?
o Tester av välfärdsteknik i testmiljöer genom olika testledare från olika sektorer
i samhället, metoder, processer.
Vad förväntas en testmiljö i Kungälvs kommun göra?
o Få inspiration om välfärdsteknik
o WebbExpo
o Behovsanalyser
o Visa intresse av att testa välfärdsteknik
o Bra lösningar
o Testa lösningar
o Erfarenheter sprids
I februari genomförs en testledarutbildning
WebbEXPO, AgeLab i Centrum, Östra Göteborg Teknikmentorer: öppet hus 14, 15
och 17 december
Goda förutsättningar för en testmiljö
o Engagemang och intresse
o Testmiljö som verktyg för att uppnå mål
o Resurser
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 97/2020

Information om IOP, Kontakten
Johan Sjöholm informerar om ideellt offentligt partnerskap















Vad gör vi nu?
o Reviderar styrdokument
o IOP: Syftet är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart Kungälv genom att stärka
samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. Syftet är också att
skapa förutsättningar för långsiktig samverkan och öka dialogen mellan
parterna.
IOP
o Vuxen på stan
o Kontakten hela människan
o Spelberoendesförening Göteborg
Haft dialog med brottsofferjouren, kan eventuellt bli det fjärde IOP i Kungälvs
kommun.
Kungälvs kommun (KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer,
föreningar, kooperativ, sociala företag eller liknande, som;
o Inte bedrivs i vinstsyfte
o Inte har ekonomiska drivkrafter
Krav
o Stadgar
o Revisionsberättelse
o Årsberättelse
o Verksamhetsplan
Hela människan Kungälv
o Tät samverkan
o Pandemin medfört utmaningar
o Påskyndat behov av nya lokaler
o Huvudmän minskade intäkter
Under tidsperioden 2021-01-01 t.o.m 2022-12-31 erhåller Hela människan i Kungälv
årligt bidrag på 310 kr.
Allmännyttig
Verksamhetsinriktning 2021
o Volontärrekrytering
o Nystart av ”Handla för andra”
o Utökad matkasseutdelning
o Nystart av kultursatsning i studiecirkelform
o Utöka samarbetet med matvarubutikerna
o Nätverkande
o Marknadsföring/sponsring
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 98/2020

Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa (Dnr
KS2020/1803)
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.
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§ 99/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen,
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Avseende kvartal 3 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). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
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 3 2020
Bilaga Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden - 19 november 2020
Bilaga Planering ej verkställda beslut bilaga 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2020
Förslag till kommunfullmäktige
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns.
2. Statistikrapport godkänns.
__________
Expedieras till: Lena Arnfelt, Kommunrevisionen

För kännedom till: Monica Fundin Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfordt, Makki Al Musawe och Eva Regnéll
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§ 100/2020

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS
2020/1832 (Dnr KS2020/1832)
Ann-Sofie Carlberg och Christina Storm, färdtjänsthandläggare informerar om
Trafikförsörjningsprogrammet. Informationen berör i huvudsak följande;










Färdigställandet har kunnat göras först nu, pga inväntat nya föreskrifter samt ändrade
zoner från Västtrafik.
Omfattningen av kommunens färdtjänst är att de som är berättigade färdtjänst, ska ha
varaktigt funktinshinder.
o Väsentliga svårigheter att förflytta sig
o Utreder och handleder riskfärdtjänst
o Västtrafik har hand om transporten på uppdrag av kommunen
Riktlinjer för priser, färdtjänstlinjer och gäller till och med 2022-04-30
Harmoniserat senast 2015-2016 med omkringliggande kommuner för prissättningen
o Dock ej Göteborg
o Göteborg begränsar resorna något
Utökat till Kungsbacka kommun
Medresenärer tillåtna
o Ledsagare kan beviljas om man inte klarar resorna själv
Befolkningsprognosen: äldre befolkningen ökar i Kungälvs kommun
o Många äldre är bättre behandlade för sjukdomar än förr och således inte givet
att färdtjänsten kommer att öka i takt med befolkningsökningen.
Avgift som är beslutad av KF.
o Nya zoner: Kungälv valt att ligga kvar på kommungränserna och göra en årlig
höjning utifrån Västtrafiks index – Görs första måndagen i mars
o Fortsätter att följa utvecklingen i omkringliggande kommuner

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 101/2020

Lägesrapporter





Lena Arnfelt meddelar att det inte förekommer smitta på äldreboenden. Stabil
personalsituation, trots enstaka fall av covid-19 hos personal.
Korttidsenheten har haft smitta som spridit sig. Personal från äldreboenden ”lånas” för
att stötta korttidsboenden. 5 brukare totalt och fem medarbetare som blivit smittade.
o Korttidsenheten: Kan inte stänga i förebyggande syfte.
LSS ingen smittad.
Bemanningen är stundtals väldigt belastad.

Övrigt
 Våld i nära relationer ökat: nästa steg är att informera på hemsidan var man vänder
sig, samt att man kan vända sig till Team om våld i nära relationer.
 Johan arbetat med kartläggning, polisen, vårdcentraler, kvinnojour etc.
 Även en extrem topp av orosanmälningar gällande barn. Pågår analys av detta.
 Medarbetare slitna ute i verksamheterna. Påfrestande situation.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 102/2020

Övriga frågor
Marcus Adiels (M) lyfter fråga om person som besökt boende och utgett sig för att vara
hemtjänst:
Lena Arnfelt meddelar att det är polisanmält samt att man vet vem personen i fråga är.
Marcus Adiels(M) lyfter även diskussion om kommande vaccinering för covid-19
 Risk för bedrägeri
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 103/2020

Loggbok
Ingenting läggs till loggboken.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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