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§ 75/2021

Val av justerare
Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP).
Beslut
Ancy Wahlgren (UP) utses till justerare.
__________
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§ 76/2021

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-10-06
5 (15)

§ 77/2021

Information om särskilt boende och bostad med särskild service, för
målgrupper personer med funktionsvariation och äldre
Lena Arnfelt, sektorchef trygghet och stöd, och Åsa Berglie, projektchef, presenterar arbete
särskilt boende och bostad med särskild service, för målgrupper personer med
funktionsvariation och äldre:
•
•
•
•

Lokalförsörjningsplanen ligger som ett underlag till investerings- och driftprogrammet och
utgör en grund för planering av skattefinansierade investeringar och inhyrningar för
verksamhetslokaler.
Dokumentet samlar sektorernas behov av lokaler- varje sektor har ett eget avsnitt
Den baseras på både prognoser för demografisk utveckling och verkligt utfall (t ex barn
som är födda nu och som beräknas börja skolan om 6 år)
Fyrstegsprincipen tillämpas
• Organisation/Verksamhet
• Lokalanpassningar/moduler/tillfälliga lösningar
• Ombyggnation/tillbyggnad
• Nyproduktion eller inhyrning

Planering för nya bostäder med särskild service och särskilt boende gås igenom. Bland annat
ligger följande i pipeline:
• Markanvisning och upphandling av hyra av gruppbostad 6 platser Nordtag pågår.
• Planering finns för SoL-servicebostad 10 platser med byggnation 2023/2024.
• 22 nya lägenheter på Solhaga planeras stå klara 2023/2024.
• Ett nytt äldreboende i Kungälv om ca 90 platser i slutet av 2024 i centrala Kungälv.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 78/2021

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
Sammanfattning
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
Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 17
av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 17
personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden plats.
Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 §
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist.
Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för
verkställighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala
myndighetsnämnden
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Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapport godkänns.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt

För kännedom till:
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§ 79/2021

Fördjupad information om vuxenenheten
Greger Hjelm, enhetschef vuxenenheten, och Peter Almgren, verksamhetschef Myndighet,
presenterar vuxenenhetens arbete:
Vuxenenheten har hand om ett antal olika insatser:
• Omhändertagande av personer utifrån Lagen om vård av missbrukare.
• Omhändertagande av unga utifrån Lagen om vård av unga.
• Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen.
• Skyddat boende utifrån Våld i nära relation.
• Behandlingsinsatser för personer med missbruksproblematik.
• Olika typer av sociala boenden.
Kommunen ansvarar för planering av bostadsförsörjningen och för de åtgärder som krävs för
att bostäder ska kunna byggas. Men det handlar också om att främja en utveckling av det
befintliga bostadsbeståndet och att få tillgång till bostäder för att lösa särskilda
behov. Socialtjänstens ansvar inom ramen för bostäder:
• Socialtjänsten har ingen allmän skyldighet att ordna bostäder åt bostadslösa.
• Speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand.
• Det är inte tillräckligt att man har allmänna svårigheter att skaffa en bostad.
• Det ska vara fråga om sådana speciella svårigheter som följer av att man tillhör en
socialt utsatt grupp.
Det finns både rutin och anvisning upprättad för detta arbete.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 80/2021

Lägesrapporter från verksamheterna
Verksamhetschefer har skickat ut lägesrapporter från verksamheterna inför utskottets möte.
Ledamöterna har gått igenom dessa.
Sektorchef Lena Arnfelt går igenom information som tillkommit efter att sammanställningarna
skickats ut:
 Inom särskilda boenden och hemtjänsten kommer vaccination av boende med en
tredje dos av vaccin mot covid-19 att påbörjats. De som bor på äldreboende kommer
även att få ett förstärkt influensavaccin. Därmed måste en samordning ske mellan
vaccinationerna för att de ska ske med rätt intervall.
 Det har samordnats med vårdcentraler i kommunen om att kommunens anställda
inom vård och omsorg kan ringa och boka tider för vaccin så att de slipper gå in i
bokningsdatabas. Detta för att underlätta att fler vaccineras.
 Rekrytering pågår av verksamhetschefer för hälso- och sjukvård, särskilda boenden och
sociala resurser.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 81/2021

Personalrapportering
Linda Svensson, HR-specialist, går igenom sjukfrånvaro inom sektor trygghet och stöd:


Sjukfrånvaro 2020 (helår) och 2021 inom trygghet och stöd per verksamhetsdel och
månad.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 82/2021

Status på uppdrag
Lena Arnfelt, sektorchef, går gemensamt med utskottet igenom status på de politiska
uppdragen till sektor Trygghet och stöd.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 83/2021

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning
Makki Al Musawe, verksamhetsutvecklare/controller, går igenom september månads siffor:






Nettokostnad per verksamhet. Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 9,7
Mkr exklusive Covid-19, vilket bland annat avser ökade intäkter för statsbidrag och
reserver för oförutsedda kostnader.
Antal beslut om särskilt boende, både per månad och år från och med år 2017.
Kölista till särskilt boende, uppdelat med antal personer med beslut, personer som
erbjudits plats och antal som ”tackat nej”
Antal brukare uppdelade på antal timmar.
Antal köpa platser inom SoL och LSS och antal en verkställda beslut inom LSS.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 84/2021

Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/05439 (Dnr KS2021/1236)
Sammanfattning
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården är en statlig utredning som
tillsattes 13 augusti 2020. Delegationen kom med ett delbetänkande 30 juni 2021 med namnet
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Kungälv kommun
har valts ut som remissinsats tillsammans med ett antal andra kommuner. Svar på remissen ska
lämnas senast 5 november 2021.
Delbetänkande presenterar ett antal förslag kring ökad tillgänglighet inom vården, men är i
huvudsak inriktad på vård som bedrivs av regioner.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: Tjänsteskrivelsen ”Svar på remiss - SOU
2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/054392
godkänns som kommunstyrelsens svar och översänds till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk
och i samverkan S2021/05439
Bilaga Remiss av SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
S2021_05439.msg
Bilaga SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf
Bilaga Remissmissiv SOU 2021_59 .pdf
Förslag till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelsen ”Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/054392 godkänns som kommunstyrelsens svar och
översänds till Socialdepartementet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 85/2021

Arbetsmarknadsenheten (AME) – information
Anna Larsson, TF verksamhetschef sociala resurser, informerar om arbetet inom
verksamhetsområdet:
 Ny enhetschef för AME är tillsatt 16 augusti 2021.
 En verksamhetsledare för AME tillträdde 1 september 2021.
 Enskilda samtal har skett med alla medarbetare på AME, för att höra hur de upplever
situationen enskilt
 Gemensam planeringsdag med AME och EMI 21 september med syfte att stärka
gruppgemenskapen har gått av stapeln.
Planering framåt:
 Fokus på arbetsmiljöutveckling med syfte att öka samarbete, öppen kommunikation,
förstärka tillit och hitta gemensamma mål och förhållningssätt.
 Tydliga roller mellan enhetschef och verksamhetsledare.
 Arbete med att bygga upp strukturer mellan Trygghet och Stöd och blivande
Kompetenscentrum
Lena Arnfelt informera om att ett gemensamt möte med enheterna inom ramen för nya
kompetenscentrum har ägt rum för att skapa trygghet och ge alla möjlighet att sälla frågor.
Strandstäd/miljölaget är en grupp som kommer att flyttas till entreprenad inom sektor
Samhälle och utveckling för att ge möjlighet att utöka gruppen och skapa fler arbetsuppgifter.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 86/2021

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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