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 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  

 

Plats och tid Stadshuset, plan 2 sammanträdesrum Bohusrummet  
 Onsdagen den 8 september 2021 klockan: 13:00-17:00 

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

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 62-74 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Pia Gillerstedt (S)  
   
Justerande   
 Ancy Wahlgren (UP)  

 
Övriga deltagare   
 Lena Arnfelt §§ 62-74 Sektor trygghet och stöd 
 Anna Larsson §§ 62-65 Sektor trygghet och stöd 
 Monica Fundin §§ 68-69 Sektor trygghet och stöd 
 Johan Sjöholm §§ 69-71 Sektor trygghet och stöd 
 Michael Wallin §§ 69-71 Säkerhetsenheten 
 Thomas Hermansson §§ 62-65 Sektor trygghet och stöd 
 Makki al Musawe §§66-67 Sektor trygghet och stöd 
 Erika Lindqvist § 68 HR-enheten 
 Carina Winkler-Keithsdotter § 65 Sektor trygghet och stöd 
 Eva Regnéll § 72 Sektor trygghet och stöd 
 Eva Söderholm § 72 Sektor trygghet och stöd 
 Maria Gustafsson § 73 Sektor trygghet och stöd 
 Savannah Rosén § 73 Sektor trygghet och stöd 
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 Bo Jonsson § 73 Sektor trygghet och stöd 
 Eva Törnqvist § 73 Sektor trygghet och stöd 
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§ 62/2021 

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

Beslut 
            Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP). 

__________ 
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§ 63/2021 

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

Beslut 
           Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 64/2021 

Sektorchefens information 
Sektorchef Lena Arnfelt informerar;  

 
• Många inom LSS som blivit sjuka har varit ovaccinerade. 
• Turbulens på två LSS-boenden; 

o IVO-tillsyn 
o Problem med en granne – händelse polisanmält 
o Skrivits om i media. Pågår ryktesspridning – viktigt att vara vaksam och vända 

sig till Lena om man har frågor. 
• AME tagit fram 6 ungdomsjobb – statlig satsning 

o Personer som lämnar gymnasiet, inte gå ut i arbetslöshet. 
• Orosanmälningar; 

o Vid årsskiftet var det mycket barnavårdsutredningar 
o Alla utredningar leder inte till omhändertagande. 

• Rekrytering av omsorgshandledare 
o Befattningar – undersköterska som arbetar i verksamheten men som har en 

HR-specialistutbildning 
o Kvalitetssäkra kvaliteten på plats när man exempelvis tar in sommarvikarier  
o Många kommuner som använder sig av detta. 

Beslut 
           Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 65/2021 

Lägesrapporter 
 

 Daglig verksamhet 
 

• Stängde ner våren 2020 utifrån FHMs rekommendationer om hemarbete. 
• Undantag gjordes bland annat för de brukare som inte bor på LSS-bostad 
• Daglig verksamhet var öppet; gjorde anpassningar i arbetstid för att minska antalet 

som befann sig på arbetet samtidigt. 
• Insatsen daglig verksamhet är ett myndighetsbeslut utifrån LSS-lagstiftningen 

o Inget önskvärt men nödvändigt agerande 
• Kritik från FUB på att daglig verksamhet varit stängd under lång period. Flertalet 

dialoger har genomförts mellan verksamheten och FUB. 
• Sektorchef och verksamhetschef samtal med IVO. Ingen formell kritik framförts. 

Även FUB har kontaktat IVO. 
• Låg smitta av covid-19 inom LSS-verksamheter under hela perioden 
• 6 september öppnade daglig verksamhet igen 

 
 TUM sommarverksamhet 
  
 Thomas Hermansson, enhetschef Trygga ungdomsmiljöer 
  

• Sommaren; uppsökande fältverksamhet 
o Verksamhet man kan anmäla sig till eller spontant deltagande 
o Fritidsgårdarna inte lika mycket fokus  

• Särskild satsning på motorburen ungdom 
o Uppvaktning av DN, KP och P4 
o Flexibilitet på enheten; Flytta om resurser efter behov 
o Löst sammansatta grupper; viss förekomst av droger och alkohol 

• 201 aktiviteter under sommaren 
• Könsfördelningen; 60-40 (tjejer/killar) 
• Inga utflykter på grund av pandemirestriktioner 
• Fritidsverksamheten större fokus under höst/vinter 

 

Beslut 
           Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 66/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 
 Makki al Musawe informerar om månadssiffror; 
 
 Särskilt boende 

• Arbetar nu med att sammanställa tertial 2 
• Mer ansökningar nu inom SäBo, efter semestern 

o Ingen har väntat längre än 3 månader Säbo 
o 17 % ökning av personer som tackat nej jämfört med augusti förra året 

• Nyckeltal Säbo 
o Antal äldre invånare ökat 
o Mediantid = hur många dygn bor en gäst hos kommunen, minskat 

Hemtjänst 
• Antal ytterfall i år ökat för första gången på länge 
• Även antal timmar för brukare ökat 

 
Vårdplaneringar 

• 0 kostnader 
 

Kö/köpta SoL/LSS-platser 
• Skolplatser innebär att barnen läser och bor på annan ort under en tid och räknas inte 

som barnboende 
 

Försörjningsstöd  
• Flera hushåll som fått försörjningsstöd 
• 396 vuxna individer (exklusive nyanlända) 

o 192 ej arbetslöshet 
o 204 arbetslöshet 

 
Kostnadsutveckling inom Myndighet bör ingå i månadsrapporteringen framöver. 

 
 

 
 

Beslut 
            Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 67/2021 

Information enligt årshjul 
 
 Volymer 
 

  
.  

Beslut 
            Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 
 
 

  

Sektorchef 20 702 28 202 7 500 
Myndighet 221 561 206 561 -15 000 
Försörjningsstöd 21 000 21 000 0 
Sociala resurser  68 665 71 165 2 500 
Vård och 
omsorgsboende 

206 650 204 650 -2 000 

Stöd i ordinärt 
boende 

193 962 191 962 -2 000 

Hälso-och sjukvård  94 741 94 741 0 
LSS-boende & 
daglig verksamhet 

236 830 241 830 5 000 

Nyanlända 6 169 6 169 0 
Nettokostnad i 
tkr 

1 070 280 1 066 280 4 000 
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 § 68/2021 

Uppföljning sommarbemanning 
 Erika Lindqvist från HR-enheten samt sektorchef Lena Arnfelt informerar; 
  
 Sjuksköterskor 

• Gäller månadsanställda 
• Frivillig erbjuder sig att ta arbetspass so ör vakanta under semesterperioden. Får 

kvalificerad övertid från första timmen 
• Flyttar enstaka semesterdagar från semesterperioden 

 
Timanställda 

• Gäller inom Kommunals avtalsområde under v 25-34 
• Arbeta minst 80% dag/kväll, 75 % natt 

 
LSS 

• Gäller månadsanställda på Torsbyvägen samt medarbetare med god kännedom av 
arbetsplatsen 

• Frivilligt flyttar en semestervecka och förlägger den utanför semesterperioden 
 

Månadsanställd personal 
• Tillkom under sommaren eftersom det var hög frånvaro 
• Frivilligt flytta en semestervecka 

 
Kostnader 

• Kostnader helår 2020 
 

Sjukfrånvaro 
• Tertial 2 
• Fortfarande hög sjukfrånvaro inom sektorn 

 
Ordförande Pia Gillerstedt (S) efterfrågar en analys av sjukfrånvaron; var i sektorn 
sjukfrånvaron främst förekommer. 
 
Sektorchef Lena Arnfelt uppmanar till att ha en fördjupning i sjukfrånvaron nästa gång det är 
personalrapportering. 
 

Beslut 
           Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 69/2021 

Information handbok hot och våld, hedersrelaterat våld och förtryck 
  
 Monica Fundin informerar; 
 

• Plan Trygg i Kungälv 
• Handbok 

o Arbetar med att samla ihop materialet för att det ska vara lättillgängligt 
• Resurscentrum 

o Startar upp stödcentrum 
o Kontaktpersoner – alla kommuner har kontaktpersoner, ingår sedan i 

arbetsgrupp 

Beslut 
           Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 70/2021 

Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 (Dnr 
KS2021/1340) 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö 
Kommun och Västra Götalandsregionen.  Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning 
med insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den 
enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Samordningsförbundet Älv och Kust äskar utökade medel för år 2022-2023.  
 
Verksamhetens bedömning är att innan beslut kan fattas bör det ske förtydligande kring de 
statliga aktörernas lokala engagemang. Bedömningen är även att invänta resultaten från den 
effektutvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för närvarande genomför. 
 
Förslag till beslut:  

 
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delfinansiering Samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023 
Bilaga Skrivelse, samråd budget Sof Älv & Kust 2022-2023.pdf 
Bilaga Förbundsordning Samordningsförbundet Älv & Kust 
Bilaga Verksamhetsplan Samordningsförbundet Älv & Kust 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 
Samordningsförbundet Älv och Kust äskande om utökade medel 2022-2023 avslås.  
 

__________ 
  Linda Åshamre (S) deltar inte i handläggningen eller beslut av ärendet på grund av jäv. 
 Reservation mot beslutet anmäls av Ancy Wahlgren (UP). 
 

 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 71/2021 

Information nätverk Komarken 
 Områdesbaserat område 

• Bakgrund. Sociala översiktsplanen 2015 
• Flera dialogmöten med boende och föreningsliv 
• Nätverk bildas 2016 
• Träffats två gånger per termin 

 
Vad har gjorts mer konkret? 

• Samverkan 
• Belysningsprojekt 
• Medborgarlöfte 
• Feriejobb 
• Trygghetsvärd 
• Odlingslottor 

 
Mer på lång sikt 

• Delaktighet 
• Relationer 
• Ammanhang 
• Gemensam lägesbild 
• Kameraövervakning 

 
Webinarium: hur kan Kungälv bli tryggare tillsammans? 
 
Aktuellt 

• Samverkan skola, socialtjänst, fritid och polis 
• Grannstödbild 
• IoP: Vuxen på stan och Brottsofferjouren Storgöteborg 
• Kameraövervakning 

 

Beslut 
            Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 72/2021 

Uppföljning kvalitets och patientberättelser 
  
 Eva Regnéll och Eva Söderholm informerar;  
 
 Mål och strategier för patientsäkerhet 

• Säkerställa läkemedelsprocessen 
• Säkerställa avvikelsehanteringsprocessen 
• Säkerställa att riskbedömningar handlingsplaner och uppföljningar utförs 
• Säkerställa processen ”Trygg och säker utskrivning från slutenvården” i samband med 

vårdcentraler och sjuhus 
• Fortsatt samverkan i omställning till ”Nära vård” 
• Säkerställa informationsöverföring i Treserva mellan omsorgspersonal och legitimerad 

personal 
 
Mål och strategier för patientsäkerhet 2021 

• Förändring i delegeringsprocess av läkemedel, webbmaterial implementeras 2021 
• Detta är gjorts, är digitalt innan utbildningen. Mer pålästa när de kommer. 

Utbildningsansvariga slipper stå och diskutera om de läst med det.  
• Externa avvikelser i samverkansprocessen rapporteras fr o m 2021 via MedControl. 
• Individanpassad vård och omsorg med ett personcentrerat förhållningssätt. 

 
Pågående 

• Vaccination av brukare och personal 
• En extra påminnelse till de brukare som inte är vaccinerade. Motivera personal att de 

vaccinerar sig. 
• Palliativ utbildning i samarbete med Betaniastiftelsen. Grundutbildning i palliativ vård 

för all omvårdnadspersonal och legitimerad personal. 
• Det saknas beslut om när utbildningsinsatsen ska genomföras för omvårdnad 
• Redovisa KVÅ-koder till Socialstyrelsen 
• Taik (Tandvård) projekt förlängs med ytterligare 1 år till december 2022. 

 
Annat som händer 

• Redovisning av läkemedelshantering enhets  
• MAS (Eva Söderholm) har gjort tillsyn på boende och planerar för övriga 

verksamheter 
• Köpt in tillsyn från Apoteket för genomgång av 2 boende hur hanteringen fungerar. 
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Lena Arnfelt informerar att sektorn rekryterat en ny Socialt ansvarig samordnare (SAS) som 
börjar vid årsskiftet – bjuds in till utskottets decembersammanträde. 

 

Beslut 
           Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 73/2021 

Information Familjerådgivning 
Maria Gustafsson, enhetschef Familjerådgivning och krismottagning samt medarbetare 
Savannah Rosén, Eva Törnqvist och Bo Jonsson informerar; 
 
Familjerådgivare 

• Samverkan mellan familjerådgivningen och krismottagningen 
• Behov i familjer vi ser av utökad samverkan mellan oss 
• Avgränsningar vi alltid måste hålla oss till 

 
 Krismottagningen, utvecklingsarbete 

• Arbetet kring män och kvinnor 
• Samverkan med andra enheter; stödgruppsverksamhet, utbildning (trauma), 

stödsamtal i ärenden etc. 
• Övriga frågor 

  
• Savannah Rosén, kurator 

o I Kungälv enbart arbetat med kvinnor 
o Våld i nära relationer, lämnat våldsamma relationer 
o Trauma 

•  Bo Jonsson, arbete med förövare/våldsutövare 
o Möter ungefär 70 personer/år 
o De som söker söker frivilligt 
o Förövare (pappor i allra flesta fall) separeras från övriga familjen 
o Kan ibland ge upphov till rättshaveristiskt beteende och driver hårt mot 

socialsekreterare under utredningsfasen 
• Eva Törnqvist, Familjerådgivning 

o Målgrupp: Familjer med barn, vuxna som blir föräldrar och behöver stöd i 
relation till sin egen uppväxt 

o Vill se mer samverkan med MVC, BVC och öppna förskolan 
 

Beslut 
            Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 74/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 
            Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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