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Beslutande Pia Gillerstedt (S) Ordförande 
 Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande Digitalt 
 Marcus Adiels (M) Digitalt 
 Fredrik Daun (KD) Digitalt 
 Morgan Carlsson (SD) Digitalt 

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  15-26 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Pia Gillerstedt (S)  
   
Justerande   
 Ancy Wahlgren (UP).  

 
Ej närvarande Linda Åshamre (S)  

 

  

Övriga deltagare   
 Lena Arnfelt Sektorchef Trygghet och stöd § 15-27 
 Makki al Musawe Sektor Trygghet och stöd §§ 20-21 
 Carina Andersson Sektor Trygghet och stöd § 18 
 Noomi Holmberg Sektor Trygghet och stöd § 18 
 Carina Winkler-Keithsdotter Sektor Trygghet och stöd § 18 
 Peter Almgren Sektor Trygghet och stöd §§ 15-27 
 Sandra Hultén-Johansson Sektor Trygghet och stöd § 18 
 Maria Stenmark Sektor Trygghet och stöd § 23 
 Marielle Månskär Sektor Samhälle och utveckling § 22 
 Sophie Idermark Hansson Sektor Samhälle och utveckling § 22 
 Christina Storm Sektor Samhälle och utveckling § 22 
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§ 15/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP). 

Beslut 

            Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP). 
 

__________ 
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§ 16/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet. 

Beslut 

           Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 17/2021 

Information från sektorn 
  

Sektorchef Lena Arnfelt informerar om pågående vaccination; 
 

 Gått bra med vaccination, många har fått vaccindos två. 
 Finns de som inte vill ta emot vaccin – och de som ville avvakta inledningsvis, men nu 

ångrat sig. 
 

Verksamhetschef Noomi Holmberg och hennes efterträdare Carina Andersson informerar om 
brev som inkommit till kommunstyrelsen 
 

 Fördela sjuksköterskor utefter behov 
o Tidigare var de stationerade i olika lokaler, vilket gjorde att det blev svårare att 

få grepp om eventuell brist på personal 
o Att utgå centralt från stadshuset är ett fungerande system 
o Särskilt boende – varierar i behovet hos brukaren, därav viktigt att kunna 

fördela resurser 
 
Vice ordförande önskar att utskottet får återkoppling i ärendet.  
 
Lägesrapport Vård, - och omsorgsboende - Äldreboenden & väntelista/kö till SÄBO 
 
Sandra Hultén-Johansson informerar om anledningar till att man tackar nej till erbjuden plats 
till SÄBO, samt ger nulägesrapport om verksamheten;  
 

 Orsaker till att tacka nej till SÄBO; 
o Fungerar bra hemma 
o Vill ha ett specifikt boende, bo i specifikt område 
o Återtagit ansökan 
o Ej nöjda med lägenhet 
o Covid-19 

 Stabilt läge inom äldreomsorgen för närvarande, sett till brukare. 
 Samtliga har blivit vaccinerade – förutom undantagsfall 
 Öppnat upp för besök – två besökare åt gången 

o Visir och munskydd vid besöken. 
 Måltidsprojekt – samarbete med regionen, Kungälvs sjukhuskök 
 Skyddsutrustning är påfrestande för personalen, men de fortsätter följa vårdhygiens 

riktlinjer. 
 
Lägesrapport LSS-boende, daglig verksamhet samt barn och unga 
 
Carina Winkler-Keithsdotter informerar; 
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 Mycket hög personalfrånvaro – högsta siffrorna hittills i februari 
o Vissa delar av verksamheten fått stänga  
o Vissa enheter inom daglig verksamhet öppna för de som bor hemma och är i 

behov av personlig assistans. 
o Ansträngt läge, svårt med vikarier då personal behöver ha en bra relation med 

brukare och god kunskap. 
o Senast 15/3 inkomna semesteransökningar, för att kunna täcka behovet i 

sommar. 
 Arbetar inför uppstarten av två nya boendeenheter i början på 2021. Inflyttning är 

planerad under mars/april för serviceboendet och april-maj för gruppboendet 
 Aktivitetsprogram med metodutvecklare 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
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 § 18/2021 

Presentation ny verksamhetschef Myndighet 
Peter Almgren, ny verksamhetschef för Myndighet presenterar sig för utskottet. 

  
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 19/2021 

Ekonomi, måluppföljning och ekonomi 
Verksamhetsutvecklare Makki al Musawe visar verksamhetsrapport och redovisar 
bokslutssiffror; 
 

 Bokslutssiffror; + 5,4 mkr 
o Avvikelser 
o Början och slutet av året 

 Budget i balans 
o Ännu inga exakta besked om följderna av covid-19 på arbetslösheten. 

 Ekonomiska konsekvenser av covid-19 
o Personalkostnader 
o Socialstyrelsen (statsbidrag merkostnader covid-19 Hälso- & sjukvård samt 

Socialtjänst 
o Övriga riktade statsbidrag 
o Övriga ekonomiska effekter 

 2018-2024 
o 2018 rekord för hemtjänsttimmar 
o Gått ned sedan dess 
o Jämfört med 2019: Antal hemtjänsttimmar har minskat med 0,7% 

 Väntelista kö till SÄBO 
o Jämfört med 2019: Antal nya beslut har minskat med 10% 
o Antal personer med beslut som väntar på plats har ökat med 14% 

 Kostnader betaldagar sjukhus 
o Det är första gången på många år med noll-kostnad för utskrivningsklara 

patienter 
 Kostnader köpta hospice-platser 

o Under 2020 köptes 10 vårddygn jämfört med 53 dygn 2019 och 240 dygn 2018 
 Kö/Köpta LSS-boendeplatser 

o Under 2021 öppnas 2 nya LSS boende med 14 platser 
o Statistik ej verkställda beslut gäller kvartal 4 

 Försörjningsstöd – ökat i antal hushåll 
o  

 Antal ärenden barn och unga 0-20 – stort problem i samtliga kommuner 
 
Kvalitetsuppföljning- Utmaningar 2021:  

 Brist på utbildad arbetskraft 
 Personalfrånvaro 

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 20/2021 

Volymer 
 

Makki al Musawe och Lena Arnfelt informerar; 
 

De volymer som behöver följas framöver;  
 Barn och ungdom  
 Hemtjänsttimmar  
 Stöd och försörjning, arbetslöshet 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 21/2021 

Information samhällsbetalda resor 
 
Marielle Månskär, Sophie Idermark och Christina Storm presenterar Samhällsbetalda resor 
samt aktuella ärenden; 
 

 Intern organisation 
 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

o Framtida harmonisering av taxan 
o Personalkostnader har minskat till följd av corona.  

 Skolskjuts och omsorgsresor 
o Ny ansökningsperiod öppen från och med mars 
o Erbjudandet Fria resor för unga kvarstår under 2021/2022 
o Förslag på olika koncept för skollinjetrafiken lyfts via politiken i april 

 
 Resor – daglig verksamhet 

o Verkställa KS-beslut  
o Uppdragsdirektiv för godkännande 
o Målsättning för slutrapport i december 2021 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-10 
Sida 11 (16) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 22/2021 

Information digitala inköp 
 
Verksamhetschef Maria Stenmark presenterar utvärdering av pilotprojekt MatHem i halvtid; 
 
Bakgrund 

 Slutrapport för uppdrag ”Ta fram modell för insatsen inköp av dagligvaror till brukare 
i ordinärt boende KS2018/2016” 

 
Mål 

 Personal som ingår ska uppleva en förbättrad arbetsmiljö 
 
Metod för utvärdering  

 Personal: Enkät inför start 
o Jämförande enkät i februari (jämförande enkät kommer även att göras i maj) 
o Avstämningar och djupare intervjuer med planerare och enhetschefer. 

 Brukare: Brukarenkät i februari till samtliga brukare som har inköp inom Nord 2 och 
Komarken. 

o Djupare telefonintervju med 1 brukare samt 1 anhörig i februari 
Planering 

 Förfrågan ut till lokala näringsidkare utifrån kraven för pilotprojektet 
o Kunde ej matcha kraven gällande betalningsalternativ samt avgift därav 

MatHem 
 Information till personal och brukare 

 
Måluppfyllelse, halvtid 

 Positiva enkätsvar, personalens arbetsmiljö 
 Brukarenkät, blandat resultat 

o Missnöjda med priser, fel varor, avsaknad av autogiro samt av bra 
extraprisreklamblad av de som valt att skriva fritt. 

 Intervju med brukare samt anhörig:  
o Ofta fel varor/fel mängd – får kompletteringshandla åt modern. 
o Högre priser – kan ej påverka val av vara eftersom modern inte deltar under 

beställningen. 
o Önskar att modern kan få vara mer delaktighet i beställningen. 

 
Analys av resultat, halvtid 

 Pandemin tros ha påverkat resultatet negativt 
 Personalen anser att fördelarna överväger nackdelarna med råge. 
 Brukare har förståelse men vill ha mindre fel i leveranser, bättre reklamblad, lägre 

priser och en del vill delta mer i beställningarna. 
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Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 23/2021 

Information framtida verksamhetsplanering 
 
Sektorchef Lena Arnfelt informerar;  
 

 Öka kvaliteten i vård och omsorg 
 Strategi för kvalitet inom sektorn 
 Strategi för digitalisering 
 Prioritera vilka frågor som man arbetar med först 
 Digitaliseringsledare 
 Nyttoanalyser 

  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 24/2021 

Statliga medel äldreomsorgen (Dnr KS2021/0073) 
Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett permanent resurstillskott. 
Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad 
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för brukare och patienter. 
Kungälvs kommun har tilldelats 18.6 mkr.  
 
Nationella utredningar från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att 
påvisade brister inom kommunernas äldreomsorg beror mestadels på resurs- och 
kompetensbrist. Det saknas resurser för att öka personalens kompetens i takt med 
myndigheternas ökade krav.  
 
Förvaltningen ser behov av att säkerställa kompetensen hos medarbetare inom ämnesspecifika 
områden inom vård och omsorg som till exempel demens och ge kunskap och verktyg för att 
utveckla det personcentrerade arbetet. Genom en kontinuerlig satsning på kompetenshöjande 
insatser och intern fortbildning för medarbetare inom vård och äldreomsorg ökar kommunens 
förutsättningar för bibehållen kvalitet och säkerhet. Utbildningsinsatser skall syfta till att öka 
kvaliteten i vård och omsorg för till exempel personer med demenssjukdom och skapa 
förutsättningar för den enskildes möjligheter till ökad självbestämmande och delaktighet.  
 
För ett genomförande av identifierade utvecklingsområden krävs ett ökat bemanningsbehov 
inom Trygghet och stöd. Förvaltningens bedömning är att äldreomsorgen därför ska förstärka 
bemanningen inom ramen för det nationella resurstillskottet på 18,6 mkr.  
 
Förvaltningen bedömer att tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag och att 
informationen antecknas till protokollet. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Statliga medel äldreomsorgen 

Beslut 

 
1. Tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag. 
2. Informationen antecknas till protokollet. 
 

__________ 
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 § 25/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 26/2021 

Loggbok 
 Ingenting nytt adderas till loggboken. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


