
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2021-04-14 
Sida  1 (16) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Utskottet för Trygghet och stöd Sammanträdesdatum 2021-04-14 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-04-28 

Datum då anslag tas 
ner 2021-05-19 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH STÖD 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  
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Beslutande Pia Gillerstedt (S) Ordförande 
 Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande 
 Marcus Adiels (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Morgan Carlsson (SD) 13:00-16:00 §§ 26-36 

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  26-38 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Pia Gillerstedt (S)  
   
Justerande   
 Ancy Wahlgren (UP)  

 
Ej närvarande Linda Åshamre (S)  

 

  

Övriga deltagare   
 Lena Arnfelt Sektorchef Trygghet och stöd §§ 26-38 
 Maria Stenmark Verksamhetschef Trygghet och stöd §§ 28-29  
 Anna-Lena Hansdotter Verksamhetschef Trygghet och stöd §§ 28-29 
 Makki al Musawe Sektor Trygghet och stöd §§ 30-31 
 Johan Sjöholm Sektor Trygghet och stöd §§ 34-36 
 Monica Fundin Sektor Trygghet och stöd § 36 
 Carina Andersson Sektor Trygghet och stöd § 33 
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§ 26/2021 

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

Beslut 

           Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP). 
__________ 
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§ 27/2021 

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

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 28/2021 

Information från sektorn 
 
 Sektorchef Lena Arnfelt informerar; 

 Vaccination av personal: De under 65 år kommer inte få vaccin från Astra Zeneca. De 
som är över 65 år kommer att få sin andra dos, men sannolikt i Göteborg. 

 Förbereder för sommaren; behöver covid-samordnare för att kunna smittspåra. 
o Skyddsutrustning under sommaren; kolla på alternativ som gör det mindre 

ansträngande att arbeta i värme 
 Efter möte med Folkhälsomyndigheten: inte häva restriktioner inom en snar framtid 

o Kommande veckor avgörande för att bromsa smittspridning 
 Smittspridningen dock stabil ute i verksamheterna 

 
Lena återkopplar även i ärendet om statliga medel som beslutades om på föregående 
utskottssammanträde. 
 

 Ny personal ska anställas 
 Satsningar i hemtjänst 
 Kommer att presentera vid senare tillfälle om vad som gjorts 

 
Maria Stenmark informerar om de stölder som inträffat i början av april; 
 

 En bedragare i Ytterbyområdet som riktar in sig på äldre. 
 Samarbete med polisen 
 Sprider information till brukare; 

o Svårt att nå ut till dem med vård i privat regi – arbetas även med att nå ut till 
allmänheten 

 
Vidare informerar Maria om problemen som uppstått med trygghetslarm och hur detta 
hanterats. 

 

Beslut 

 
           Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 29/2021 

Lägesrapporter 
 
Hemtjänst 
 
Maria Stenmark, verksamhetschef Stöd i ordinärt boende ger fördjupad information om 
hemtjänst;  
 

 Temperaturmätning: Enkätsvar om psykosocial arbetsmiljö; Kompetensutveckling 
efterfrågas och hög arbetsbelastning på grund av pandemin, men även mycket positiva 
svar.  

 Återkoppling PE3 arbetsmiljökartläggning på Centrum 3 
o Skifte i ledarskap efterfrågas 

 Budget i balans SIO 
 Digitala inköp;  

o Tjänsteskrivelse för kommande utskottssammanträde är utarbetad. 
 
 

AME 
 
Anna-Lena Hansdotter, verksamhetschef Sociala resurser informerar; 

 Arbetsmiljökartläggning 
o Under hösten kom signaler om att personal på arbetsmarknadsenheten inte 

mådde bra. Tf Enhetschefen initierade kartläggning 
o Kartläggningen var genom enskilda intervjuer 
o Organisatoriska arbetsmiljön behövde förbättras; finns otydligheter i 

uppdragen, konflikter och grupperingar. 
o Ordinarie enhetschef har kallat arbetsgruppen tillsammans med fackliga 

representanter, för att höra deras reflektioner närmare. 
  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 30/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 
Makki al Musawe informerar uppföljning avvikelser 2021 
 

 Ekonomi 
 Underskott på 4 mkr i sektorn 

o Påverkan av covid-19 
o Uppskattning hur det kommer påverka 2021 

 Sektorsgemensamt plus på 5 mkr – ökade intäkter i form av statliga bidrag 
 Myndighet -15 mkr 
 Överskott i LSS Daglig verksamhet till följd av nedstängning 
 Personalnyckeltal 

 
Väntelista/kö till Säbo 2021 

 Av 29 har 22 tackat nej 
o Vill vara kvar hemma, står kvar i kön 
o Önskar annat boende 
o Återtagit ansökan 
o Ej nöjda med lägenheten 

 
Hemtjänsttimmar 2021 

 Antal timmar minskat med 2% jämfört med mars 2020 
 Antal brukare oförändrat 

 
Kö och köpta LSS/SOL-platser 2021 

 Brukare på LSS-boende  
o Barnboende  
o Skolplaceringar 
o Vuxenboende 

 Ingen av dessa är aktuella för hemflytt i dagsläget 
  

Vårdplaneringar 
 0 kostnader för betaldagar sjukhus 

 
Försörjningsstöd nyanlända 

 Varierar mycket i siffror från månad till månad 
 
Till nästa sammanträde ska Makki och Lena analysera siffrorna på försörjningsstöd ytterligare. 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 31/2021 

Status på uppdrag 
 
Sektorchef Lena Arnfelt ger statusuppdatering om mål och uppdrag.  
 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 32/2021 

Personalrapportering 
Linda Svensson, HR-specialist går igenom sjukfrånvaro för 2020 och 2021 för respektive 
verksamhetsområde; 

 
 Restriktioner att stanna hemma med minsta symptom driver upp kortvarig 

sjukfrånvaro 
 Hög långtidssjukfrånvaro 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 33/2021 

Svar på remiss omhändertagande av avlidna (Dnr KS2021/0310) 
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter de 
rapporter om sjukhusens bårverksamhet som togs fram av Västra Götalandsregionen 2015 och 
2017. Målgruppen för denna riktlinje är de personer som avlider inom verksamheter där 
kommunen är sjukvårdshuvudman. 
 
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso-och sjukvårdsansvaret och regleras i 
föreskriften HSLF-FS 2015:15 
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i 
avvaktan på kistläggning. Kommunen som vårdgivare ansvarar också för att den avlidne blir 
transporterad till, och förvarad i ett kylt utrymme i väntan på kistläggning. Även kostnaden för 
detta är ett kommunalt vårdgivaransvar. Anhöriga, närstående eller annan kan välja att själv ta 
över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett 
betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören.  
 
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader 
gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med 
gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län. 
 
Verksamheten har idag en väl fungerande rutin för omhändertagande av avliden som stämmer 
väl överens med Västra Götalands förslag på riktlinje. I majoriteten av fallen väljer anhöriga, 
närstående eller annan att själv ta över ansvaret och beställa transport via begravningsbyrå. Det 
är endast i undantagsfall som kommunen beställer transport till bårhus och när det sker är det 
främst för att den avlidne saknar anhöriga.  
 
Kungälvs Kommun har idag ingen upphandlad transporttjänst som används i de få fall där det 
är aktuellt utan kommunen använder då regionens upphandlade transportör som fakturerar 
kommunen. Bortsett från detta ställer sig förvaltningen positiv till en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av avliden. 
 
Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss omhändertagande av avlidna 
Bilaga VB_ Remiss - Omhändertagande av avlidna 
Bilaga Riktlinjer för hantering av avliden Remissversion 
Bilaga Missiv remiss Omhändertagande av avlidna 

Beslut 

1. Upprättad skrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
 

 
__________ 
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Expedieras till:   
Madeleine 
Nilsson/VästKom 
 

För kännedom till: 
Carina Andersson/ToS 
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 § 34/2021 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 2022 (Dnr KS2021/0461) 
Syftet med Handlingsplanens för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022 är att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa. Handlingsplanen ska skapa en 
gemensam plattform för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning, effektiva 
vårdövergångar samt god samverkan. VästKoms styrelse samt GR´s förbundsstyrelse har 
ställts sig bakom förslag till förlängning av handlingsplanen.   

 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 
2022 
Bilaga Expediering beslut GR_s förbundsstyrelse  § 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2022 
Bilaga Ärende 9 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
Bilaga Protokollsutdrag § 243 
Bilaga Protokollsutdrag.pdf 

Beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 35/2021 

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2021/0460) 
Syftet med Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är att främja och tydliggöra 
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver 
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Bilaga Expediering beslut GR_s förbundsstyrelse  § 242. Samverkan för barns och ungas hälsa 
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Bilaga Protokollsutdrag § 242 
Bilaga Ärende 8 - Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 36/2021 

Information Våld i nära relationer 
 Johan Sjöholm och Monica Fundin informerar; 
 

 Plan Trygg i Kungälv 
 Kommunövergripande möte 11 mars 

o Polis, säkerhetssamordnare, sektor Trygghet och stöd, sektor Bildning och 
lärande, Rädda barnen, Zonta m.fl. 

 Vad gör vi nu? 
o Handbok – utkast stäms av vid nästa möte med nätverk 20 maj 
o Riktade informationsinsatser (Säkerhetssamordnare och polis) 
o Uppdatera hemsida och intranät (Hälso, - och främjandeenheten) – olika språk 

 Förskolan och grundskolan – våldspreventivt arbete samt agerande vid kännedom om 
våld 

o Arbetssätt 
o Hur upptäcker vi våld? 
o Utvecklingsområden 

 Regionalt stödcentrum – bjudas in till utskottet för att informera 
 Prioriterat 

o Effektiv samverkansform  
o Enkel och tydlig information 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 37/2021 

Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 38/2021 

Loggbok 
Ledamöterna är överens om att loggboken tas bort. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


