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§ 87/2021 

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

Beslut 
Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP). 

__________ 
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§ 88/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Utgående 
§ 90, Personalrapportering 

 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs.  

 
__________ 
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 § 89/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 
 Makki al Musawe, verksamhetsutvecklare/controller, går igenom oktober månads statistik: 

• Prognos helår, budget helår, avvikelse helår per verksamhet inom ramen för 
tertialuppföljning 2 2021.  

• Antal brukare med hemtjänsttimmar i olika intervall i snitt per månad.  
• Under 2021 har antalet brukare ökat med 3,8% jämfört med 2020. 
• Antal redovisade hemtjänsttimmar per månad 2020 och 2021. Under 2021 har antalet 

timmar ökat med 3,6% jämfört med 2020. 
• Antal nya beslut om särskilt boende per månad 2020 och 2021. Antal nya beslut har 

ökat med cirka 7% jämfört med 2020. 
• Väntlista till särskilt boende, medeltal 2020 och 2021. Ingen har väntat längre än 3 

månader.  
• 25 personer har under oktober 2021 tackat nej till plats på särskilt boende. Orsaker gås 

igenom.  
• Vårdplaneringar per månad under 2021. 0 betaldagar på sjukhus.  
• Köpta platser SoL och LSS under 2021. 
• Arbetslöshet och försörjningsstöd per månad under 2020 och 2021.  

 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 90/2021 

Personalrapportering 
  

Ärendet utgår. 
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 § 91/2021 

Lägesrapporter från verksamheterna 
 

Verksamhetschefer har skickat ut lägesrapporter från verksamheterna inför utskottets möte. 
Ledamöterna har gått igenom dessa.  

 
 Utskottet för dialog. 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 92/2021 

Fördjupning av enheten för Stöd och försörjning 
Kristina Olsson, enhetschef mottagningsenheten och Stöd & försörjning, och Peter Almgren, 
presenterar enheten för Stöd och försörjnings arbete:  

 
• Enheten arbetar med två uppdrag – försörjningshinder och stöd till egen 

självförsörjning.  
• Orsaker till försörjningshinder, statistik för september 2021: 

o Främsta orsaken är arbetslöshet 
o Sjukskrivna och personer med sjuk-/aktivitetsersättning är andra stora 

gruppen, följt av personer som har arbetshinder av sociala skäl: 
Person som inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer ha 
nedsatt arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Det kan exempelvis krävas 
utredning av arbetsförmåga, arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering etc. innan 
arbete är aktuellt.  

•  Hur arbetar enheten med att hjälpa personer till egen försörjning? 
o Intern samverkan 

• Vuxenenheten/Socialmedicin vid missbruk/bostadslöshet 
• Våld i nära relation  
• Socialpsykiatrin – Boendestöd/Aktivitetshuset 
• Rehabhandläggare/Rehabteamet  
• Individual Placement and Support (IPS) 

o Extern samverkan 
• Sjukvården – SIP 
• Frivården 
• Samordningsförbundet 
• Sista utvägen – Köp av externa utredningar 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 93/2021 

Fördjupning av Hälso- och sjukvårdsenheten, bemanningssituationen 
Carina Andersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård och hälsofrämjande, ger en 
statusrapport på läget inom Hälso- och sjukvårdsenheten och hur bemanningssituationen ser 
ut i dagsläget:  
 
Under våren 2021 var personalläget ansträngt: 

• 7 uppsägningar  
• 3 föräldralediga 
• 3 långtidssjukskrivna  

 
 Det har inkommit statliga medel som riktats mot:  

• 1 ny psykiatrisjuksköterska 
• 1 ny demenssjuksköterska 
• 1 ”spindelfunktion” 
• 1 ny sjuksköterska 

 
Vidare har prestationsbaserat statsbidrag aviserats, vilket innebär att förvaltningen har 
möjlighet att anställa ytterligare 4-5 sjuksköterskor under 2022 och 2023. Dessa kommer att 
förstärka på särskilda boenden.  
 
Aktuellt bemanningsläge: 

• 14 nyrekryteringar är gjorda, alla har börjat förutom 1 
• 3 nya uppsägningar varav en psykiatrisjuksköterska 
• 4 vakanser varav 1 som demenssjuksköterska (svårrekryterad) 
• 1 ny långtidssjukskrivning 
• 2 föräldralediga kommer troligen åter efter årsskiftet 
• Spindelfunktion ska starta vid årsskiftet  

 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 94/2021 

Fördjupning hälsofrämjande arbete 
Stefan Sarajärvi och Mari-Therese Boqvist, anhörigkonsulenter, och Carina Andersson, 
verksamhetschef hälso- och sjukvård och hälsofrämjande, presenterar arbetet inom 
hälsofrämjande- och förenbyggandeenheten och planeringen framöver: 7 

 
• Anhörigstöd 
• Gemenskapsaktiviteter för anhöriga, Ljuspunkten.  
• Seniorcaféer. Dessa har nu öppnat upp igen 
• Hygienvecka 
• Anhörigdagar 2021 
• Balansera mera, nationell satsning om att förebygga fallolyckor.  
• IT-verkstäder 

 
 
På gång: 

• Fokus på fysisk aktivitet 
• Samverkan kring goda levnadsvanor 
• Kompis i kvarteret 
• Omtag på arbetet med frivilliga 
• Boendetidning för 65+ 
• Seniorlinjen 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 95/2021 

Lägesrapport omstrukturering inom hemtjänsten 
Maria Stenmark, verksamhetschef stöd i ordinärt boende, ger en lägesrapport kring 
omstruktureringen inom hemtjänsten: 
 
• Avtalsskrivning Nordmannatorget är på gång efter beslut i utskottet för samhälle och 

utveckling. Anpassning av lokalerna på Nordmannatorget påbörjas när avtalet är 
påskrivet. 

• Just nu pågår arbete med:  
o Säkerställande av åtgärder enligt Risk- och konsekvensanalysen för 

omorganiseringen 
o Ombyggnad av IT-struktur, Personec, TES, Treserva 
o Placering av enhetschefer, koordinatorer och undersköterskor 
o Checklistor och handlingsplaner för flytt till nya lokaler och avlämning av gamla 

lokaler är klara och under genomförande 
 
Vidare pågår arbete med tvärprofessionellt demensteam och att utforma arbetssättet för att 
främja livskvalitet och förlänga självständighet hos målgruppen. Följande behöver organiseras: 

o Förstärkt hemtjänst genom att skapa ett demensteam som arbetar riktat mot 
målgruppen 

o Biståndshandläggare som arbetar med målgruppen i dialog med teamet 
o Anhörigstöd  
o Sjuksköterska, dietist och arbetsterapeut som arbetar med målgruppen och teamet  
o Gemensam mötesplats; Demenscentra 

 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 96/2021 

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821) 

Sammanfattning 
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers risk 
för psykisk ohälsa och depression.  
 
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa. 
 
Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter.  
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som kan 
vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att bryta 
isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och kunskapspåfyllning 
inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som befinner sig i en svår kris 
och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska ohälsan ökar. Under tre tillfällen 
anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun en 
webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg för att bättre kunna 
hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på tre timmar kräver inga 
förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen inom socialtjänsten inom 
nedanstående områden. 

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna uppgifter 
och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi. 

 
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020 
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Bilaga Motion årsrikas psykiska ohälsa. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 97/2021 

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113) 

Sammanfattning 
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam. 
 
Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än idag. 
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till målgruppen 
men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens. 
 
Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam. 
 
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021 
Bilaga MOTION 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 98/2021 

Svar på uppdrag om parboende inom LSS (Dnr KS2021/1549) 

Sammanfattning 
Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheterna att skapa flexibla 
boendeplatser inom nuvarande lagstiftning som tillgodoser individens behov av stöd i 
kombination med att vara sammanboende. Utredningsuppdraget har sin utgångspunkt i 
grundläggande planering och inom gällande budgetramar KS2020/1391. 
 
I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i samtliga 
servicebostäder. I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till sammanboende begränsad då en 
gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer. I gruppbostäder enligt LSS är det mycket 
ovanligt att frågan om parboende kommer upp. Där ett par båda två har beslut om 
gruppbostad med särskild service enligt LSS finns det möjlighet att de erbjuds var sin lägenhet 
i samma gruppbostad.  
 
Sektorns uppfattning är att önskan om parboende inom LSS inte varit ett problem att 
tillgodose då efterfrågan varit mycket liten och i de fall det varit aktuellt gått att lösa. Utifrån 
hyreslagstiftningen finns inget hinder att en person utan funktionsvariation bor tillsammans 
med sin partner i bostad med särskild service men krockar med att Bostad med särskild service 
är ett bistånd. Om personen med bistånd avlider blir frågan hur personens partner ska lösa sitt 
boende. Om ett par sammanbor i en lägenhet i en gruppbostad och det finns begränsning på 
antal boende till sex, kan det i teorin innebär att en lägenhet står tom. Detta är exempel på 
frågor som ytterligare bör belysas och därmed föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att: 
 
Förslag till Kommunstyrelsen:  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder med 
särskild service samt gruppbostäder enligt LSS. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag om parboende inom LSS 

Förslag till kommunstyrelsen  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder 
med särskild service samt gruppbostäder enligt LSS. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 99/2021 

Övrigt 
 Inga övriga punkter.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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