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§ 39/2021 

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

Beslut 

            Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP). 
__________ 
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§ 40/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
Utgående ärenden 

 
- Återkoppling Lex Sarah-rapporter 

Beslut 

           Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 41/2021 

Sektorchefens information 
 

Avtal trygghetslarm 
 
Maria Stenmark och Marit Andersson informerar utifrån Lägesrapport Stöd i ordinärt boende; 
 

 Avtalet med Tunstall på ordinärt boende går ut 30 november 2021 – nytt avtal behöver 
vara på plats senast sommaren 2021. 

 Vill ha en leverantör för trygghetslarm 
 Sammanhållet avtal för hela trygghet och stöd 
 Nya digitala stöd inom trygghetslarm för kommuninvånare, inte bara i hemmet utan 

också utanför hemmet 
 Skapa support  
 Önskat avtal för Stöd i ordinärt boende 

o Lämnat in avrop på SKR upphandling gällande trygghetslarm – Tunstall inte 
med som leverantör 

o Vi önskar byta för att komma vidare med digitala hjälpmedel för 
kommuninvånare som exempelvis brandvarnare som går via trygghetslarmet 
och larmklockor som fungerar både i och utanför boendet. 

 Önskat avtal för SÄBO/FH 
o Nya digitala stöd inom trygghetslarm 
o Tillsynskamera för att inte störa hyresgäst som sover men har tillsyn på natten 
o Larmklockor som fungerar utanför boendet, som ger större frihet åt 

hyresgästen 
o Avvikelselarm för hyresgäster/brukare med demenssjukdom 

 
Covid-läget 
 
Sektorchef Lena Arnfelt informerar; 

 Stabilt avseende smittspridning, låg smitta i verksamheterna. 
 Pågår arbete med att eventuellt skala ner skyddsutrustning under sommaren på grund 

av arbetsmiljö; många föredrar visir framför munskydd.  
 Ny rekommendation från arbetsmiljöverket; andningsskydd FFp2 när det är 

konstaterad smitta.  
 Varje onsdag släpps tider för vaccinering 
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Övrigt 

 Arbetsmiljöenheten; låg tillit till ledning 
 Anonymt brev – kallat till möte med enheten tillsammans med sektorchef och 

kommundirektör 
 Hemtjänstgrupp – P3-kartläggning 

o Byta chef och strukturera om arbetsgruppen 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
_________ 
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 § 42/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 Makki Almusawe informerar; 
 
 Uppföljning avvikelser 2021 

  
Arbete med Tertial 1 pågår (jan-apr) 

 Väntelista/kö till SÄBO 
o Antalet personer med beslut gått ner 
o Antalet som tackar nej gått upp – blandade orsaker 

 Utflyttning/inflyttning till SÄBO 
o Fler som flyttat ut än in – koppling till pandemin 

 Hemtjänsttimmar 
o Antal timmar ökat  
o Ytterfall: minskat 
o Ta med ålder i grafer framöver 

 Köp och köpte SOL/LSS-platser 2021 
o Brukare på LSS-boende (barnboende och skolplaceringar): 5 
o Brukare på LSS-boende (barnboende): 6 
o Brukare på LSS-boende (vuxenboende): 15 
o Ingen av dessa är aktuella för hemflytt i dagsläget 

 Vårdplanering 
o Korttidsvistelse: 46 
o Hem med enbart hemtjänst: 40 
o Hem med hemtjänst och hemsjukvård: 23 
o Hem med oförändrade insatser: 12 
o Särskilt boende: 9 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 43/2021 

Information enligt årshjul 
Makki Almusawe informerar om volymtal gällande; 
 
 Försörjningsstöd 
 Utförandeenheten + barn och ungdomsenheten 
 Vuxenenhet 
 Lägenheter platser vård i särskilt boende 
 Köpta platser hospice och sjukhus 
 Ersatta timmar i hemtjänsten 
 Arbetslöshet lokalt, regionalt samt nationellt 

o Mars: minskat 
 

Till kommande sammanträden ska analys av Barn och unga presenteras i utskottet.  
 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 44/2021 

Lägesrapporter 
 
LSS – Från kontant till faktura, Digitala inköp 
 
Carina Winkler-Keithsdotter, verksamhetschef informerar; 

 
 Framme vid en modell som verksamheten och FUB är nöjda med. 
 Startar under juni månad, innebär onlinehandling 
 Mat beställs på internet och levereras till enheten 
 Får faktura tillsammans med sin hyra, gäller två månader i efterskott – endast mat 
 Informationsbrev går ut i början av juni 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 45/2021 

Presentation LUPP 2020 
 Johan Sjöholm och Michael Wallin presenterar resultat av årets LUPP-enkät; 
  

 Ungdomsenkät utifrån olika teman 
 Olika bostadsområden 
 Politik och samhälle – Kungälv 

o 4 av 10 i åk 8 vill påverka kommunala frågor 
 Barnkonventionen 
 Föreningsmedlemskap 

o Jämfört med 2013 har föreningsengagemanget minskat 
 Fritidsvanor, kultur 
 Trygghet 

o Mer än var femte åk8-elev uppger att hen under det senaste halvåret blivit 
utsatt för brott eller hot om brott – viss minskning sedan 2017 

o Hur ofta de känner sig trygga på vissa platser – viss minskning sedan 2017 
 Otrygghet i vardagsmiljön jämfört med GR-snittet 

o Något lägre 
 Utsatthet för våld 
 Hälsa 

o Försämring gällande tjejers mående - Tydlig skillnad från killar 
 Tobaksvanor och alkohol 

o Liknande sedan tidigare år 
 Kode jämfört med Komarken 

o Bland ungdomar i åk8 större utsatthet i Kode än i Komarken 
o Okänd orsak – ska följas upp 

 Oro för föräldrars ekonomi vs försämrat läge på grund av pandemin 
 
Slutsatser 
 

 Hur tänka kring barnkonventionen och öka kännedom om den? 
 Föreningsdeltagande över tid 
 Fortsatt analys kring; 

o Psykisk hälsa 
o Alkohol och droger 
o Fritidsvanor (kultur) 
o Trygghet 

 
Gruppen för diskussion om LUPP som mätverktyg.  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
_________ 
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 § 46/2021 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/0386) 
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. 
 

Yrkande  

Ancy Wahlgren (UP): Korrigera beslutstext till kvartal 4 i stället för 3 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ancy 
Wahlgrens (UP) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4 2020 
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 - Sociala 
myndighetsnämnden  

Beslut 

1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till 
Kommunrevisionen 

2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige   
__________ 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-12 
Sida 12 (18) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 Expedieras till Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll 

 För kännedom till  
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 § 47/2021 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr KS2021/0677) 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avser verksamheter inom sektor Trygghet och stöd 
under år 2020. 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitet. Arbetet med detta ska dokumenteras. Med dokumentationen som utgångspunkt 
bör vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. I kvalitetsberättelsen bör det framgå hur det systematiska arbetet har 
bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra kvaliteten samt vilka resultat som har 
uppnåtts. 
 
Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öla 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig på kommunens hemsida för den 
som önskar ta del av den (efter beslut). 
 
Verksamheterna bedömer att det fortlöpande och ordinarie kvalitetsarbetet under år 2020 har 
påverkats negativt av coronapandemin. Pandemin har ställt höga krav på alla nivåer för att 
minska smittspridning med begränsningar och restriktioner i verksamheter samt för att lösa 
bemanningsfrågan i verksamheterna till följd av hög personalfrånvaro. Verksamheter har 
tillfälligt behövt omstrukturera och omorganisera utförande och resurser. Det systematiska 
kvalitetsarbetet har inte prioriterats under dessa omständigheter. Verksamheterna har arbetat 
på prioriterad nivå vilket innebär att andra insatser fått stå tillbaka. En vårdskuld har 
uppkommit. Tid att delta eller bedriva nödvändig utbildning, förutom hygienutbildning, har 
inte funnits.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
Bilaga Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2020 - rapport 

Beslut 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Kungälvs kommun 2020 godkänns 
 

__________ 
 
Expedieras till: Lena Arnfelt, Carina Andersson, Peter Almgren, Maria Stenmark, Sandra Hultén Johansson, Carina Winkler-
Keithsdotter, Anna-Lena Hansdotter  
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För kännedom till: Eva Regnéll 
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 § 48/2021 

Återkoppling status Lex Sara-rapporter 
 
 Ärendet utgår. 
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 § 49/2021 

Budget, - och skuld 
Kristina Olsson, Caroline Eriksson och Åsa Raask Olsson, Mottagningsenheten presenterar 
Budget, - och skuldrådgivningsenheten; 

  
 Rekommendationer för budget och skuldrådgivning  

 Uppdrag av regeringen 2015 att ta fram och tillhandahålla rekommendationer för 
kommunala budget och skuldrådgivning 

 Vägledning för beslutsfattare, chefer och yrkesverksamma rådgivare i kommunen 
 

Verksamhetens innehåll 
 Budgetrådgivning, skuldrådgivning 
 Stöd inför och under skuldsanering  
 Samverkan – med kuratorer 
 Utåtriktade insatser 

 
Utbildning och kompetens 

 Högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller beteendevetenskap 
 Specialkompetens i yrkesrollen 
 God förmåga att bemöta och kommunicera med olika individer 

 
Likvärdigt arbete och säkerställa kompetens 

 Delta regelbundet i fortbildning 
 Använda arbetsverktygen Portalen och Boss + 
 Delta i regelbunden handledning 

 
Kapacitet och uppföljning 

 Kapacitet som grundar sig i regelbundna behovsanalyser i den egna kommunen 
o I dagsläget bra kapacitet 

 Tydliga och mätbara mål för verksamheten som följs upp 
o Inte haft några i den specifika verksamheten 
o 71 pågående ärenden just nu, men i olika faser 
o I år 31 nybesök – ökning under detta år. 

 
Tillgänglighet 

 Informera om vilket stöd verksamheten kan ge, vilka kontaktmöjligheter som finns 
och under vilka tider verksamheten kan nås 

 Erbjuda olika sätt att ta kontakt 
 Vara nåbar inom några dagar 
 Vara lokaliserade med hänsyn till tagen till den rådsökandes integritet 

 
Stöd utan oskäligt dröjsmål 

 Erbjuda ett första enskilt bokat möte inom fyra veckor 
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 Erbjuda tider med kort varsel 
 Erbjuda löpande stöd till dem som har pågående skuldsanering, F-skuldsanering eller 

frivilliga uppgörelser 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 50/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


