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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Utskottet för Trygghet och stöd Sammanträdesdatum 2022-05-04 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-05-11 

Datum då anslag tas 
ner 2022-06-03 

    
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  

 

Plats och tid  Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 

 Onsdagen den 4 maj kl. 13:00-16:53 
  

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

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf  41-51 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Pia Gillerstedt (S)  

   

Justerande   

 Ancy Wahlgren (UP)  
 

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt §§41-49 Sektor trygghet och stöd 

 Peter Almgren §44 Sektor trygghet och stöd 

 Kristina Palm §§41-45 Ekonomienheten 

 Makki Al Musawe §§41-45 Ekonomienheten 

 Linda Svensson §46 HR-enheten 

 

Cathrine Hellström Rosenlöf 
§47 

Sektor trygghet och stöd 

 Anna Mårtén §48 Sektor trygghet och stöd 

 Helena Niklasson §49 Sektor trygghet och stöd 

 Malin Elmtoft §49 Sektor trygghet och stöd 

 Fredrik Skreberg §50 Ekonomi och kvalitet 
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 Samuel Sjunnesson §50 Sektor trygghet och stöd 
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§ 41/2022 

Val av justerare 

  
 Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP) 
 

Beslut 

             Till justerar utses Ancy Wahlgren (UP)  
             

 
__________ 
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§ 42/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden.  
 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 43/2022 

Info från sektorchef 

 
 Lena Arnfelt informerar om följande: 
 

• Ungdomsrådet 
-  Tidigare ungdomsfullmäktige 
- Sommaravslutning- Ungdomarna själva som bestämmer. 

 

• Bemanning hemtjänsten 
- Tufft bemanningsläge i hemtjänsten inför semestern 
- Arbete pågår genom kampanjer 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 44/2022 

Lägesrapporter 

  
 Lena Arnfelt, sektorchef, informerar om lägesrapporterna från de olika 
verksamhetsområderna. 

  
Utskottet för dialog med Lena Arnfelt. 

 
Fördjupad genomgång av lägesrapport Myndighet 
Peter Almgren, verksamhetschef, informerar om följande: 

 
Samtliga ärenden inom VO Myndighet 

• Nyansökningar om bistånd enligt SOL och LSS 

• Pågående ärenden 
 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

• Inkomna anmälningar 0-20 år 

• Inkomna anmälningar 21- år 

• Antal vårddygn Barn och unga 0-20 år 

• Antal vårddygn Vuxen 21- år 

• Öppna insatser IFO 
 

Hemlöshet 
- Akut hemlöshet 
- Institutionsvistelse, HVB, stödboende och familjehem 
- Långsiktiga boendelösningar exl. Sociala kontrakt 
- Sociala kontrakt 
- Eget ordnat kortsiktigt boende 

 

• Ärenden avseende våld i nära relation 
 

• Ekonomiskt bistånd (inklusive nyanlända) 
- Antal som står till arbetsmarknadens förfogande 
- Antal som har arbetshinder 
- Antal tillfälligt bistånd 

 

• Funktionshinder 
- Pågående insatser Funktionshinder SoL 
- Pågående insatser Funktionshinder LSS 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
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 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 45/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 
 Makki Al Musawe, ekonomienheten, informerar om följande: 
 

• Redovisade hemtjänsttimmar/månad 

• Väntelista/kö SÄBO 

• Betaldagar sjukhus 

• Köpta korttidsplatser/hospiceplatser 

• Köpta LSS-platser 2022 
 

Volymer 

• Utflyttning/inflyttning till SÄBO jan-april 

• Beviljade hemtjänsttimmar per dag 

• Brukare med timmar i olika intervall 

• Vårdplanering 2022 

• Patientflöde HSV-2022 

• Patientflöde HSV-2021 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 46/2022 

Personaluppföljning 

  
 Linda Svensson, HR-enheten, informerar om följande: 
 
 Sjukfrånvaro 2022 maj 

• Total frånvaro (tillsvidare) 

• Långtidsfrånvaron i andel av total sjukfrånvaro 
 

• Per verksamhetsområde (tillsvidare) 
- Boende 
- Särskilt boende 
- Hälso och sjukvård 
- Myndighet 
- Sociala resurser 
- Stöd i ord. Boende 
- LSS 

 

• Sjukfrånvaro 2021 Trygghet och stöd 
- Per verksamhetsområde 
- Per månad  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 47/2022 

Bemanningsläge inför sommaren 

 
 Cathrine Hellström Rosenlöf, chef för planerare och rekrytering, informerar om följande: 
  

Projekt - planering och rekrytering 
 
 Bakgrund 

• Prestationsbaserade statsbidrag- ”Att minska andelen timanställda” 

• Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka 
tryggheten inom äldreomsorgen.  

• Medlen får användas under 2022-2023. 

• En kartläggning har genomförts som visar att vi saknar grundbemanning inom delar 
av Trygghet och stöd. Kartläggningen tillsammans med vad som framkommer i 
kompetensförsörjningsplanen visar att man behöver arbeta med rekrytering på ett 
annat sätt än vad som gjorts hittills. Arbetet med rekryteringen är den del av projektet 
”Att minska andelen timanställningar”. 

 
Utmaningar 

• Antalet äldre över 80 år förväntas öka med nästan 50% fram till 2040.  

• Antalet barn och äldre ökar i större utsträckning än de i arbetsför ålder 

• Stor brist på kompetens inom flera vårdyrken. Matchningsläget inom vård- och omsorg är 
allvarlig och insatser behöver göras för att attrahera arbetskraft till våra arbeten. 

• Arbetet med Nära Vård 

• Kungälvs kommun växer vilket leder till ökad efterfrågan på kommunal service och 
därigenom också ökat personal- och kompetensbehov 

• Under perioden 2022-2027 beräknas 39%, 204 personer, inom Trygghet och Stöd att gå i 
pension 

• Under perioden 200901-210831var personalomsättningen inom Trygghet och stöd 
exklusive pensioneringar 7%, 106 personer slutade och 31 personer gick i pension 

 
På gång i projektet 

• Utformningen av en rekryteringsenhet där Vård- och omsorgsboende, Stöd i ordinärt 
boende, LSS boende/Daglig verksamhet samt korttidsenheten ingår för tillfället. På sikt 
vill hela HSV och Sociala resurser också ingå. 

• Ha en kick-off i september där sektorchef, verksamhetschefer, enhetschefer, 
bemanningsplanerare/koordinatorer, HR, ekonomer samt företrädare från Kommunal är 
inbjudna. En inspirationsföreläsning av Myrna Palmgren kring bemanningsplanering, 
styrning och dess utmaningar. Därefter fördjupar vi oss tillsammans med 
ledningsgrupperna. 
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Att utforma en stark rekryteringsenhet 
 

Helhetsperspektiv  

• Utgår från ett helhetsperspektiv  

• Rätt person, på rätt plats, vid rätt tid dygnets alla timmar, årets alla dagar. 
 
Aktuellt  
Go Care- samarbete  

• Upprättat en arbetsgivarsida  

• Fotografering 

• Besök i klasserna på Mimers hus, Vuxenutbildning, Medlearn etc.  

• Deltagit på rekryteringsmässor 

• Rekryteringsträffar som anordnats av kommunen 

• Upprätta samarbete med koptetenscentrum samt företag som arbetar med matchning 

• Kontinuerliga möten med kommunikationsenheten för åtgärder avseende marknadsföring 

• Träffar med HR, VoC för arbete med t ex yrkesambassadörer 

• Affischer, visitkort med mera 

• Digital referenstagning 

• Rekrytera rekryterare 
 
Bemanningsläget- Inför sommaren 

• Rekryterade till och med 2 maj: 241 personer 

• Kvarstående behov- totalt 146 
 

Bemanningsläget- Tillsvidare och vikarierat 

• Rekryterade till och med 2 maj: 73 personer 

• Kvarstående behov totalt- 88 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 48/2022 

Information- Palliativ vård 

 Anna Mårtén, verksamhetschef inom Hälso- sjukvård, informerar om följande: 
 
 Palliativ vård 

• Vård av patient med icke botbar sjukdom, med förväntad dödlig utgång. 
 

Palliativ vård omfattar en tidig och en sen fas 

• Tidig fas omfattar många som vi i hemsjukvården vårdar. Att vi ska lindra sjukdom och 
behandla ev. infektioner/ skador osv men att grundsjukdomen inte kan botas. 

• Övergången mellan tidig och sen inleds med ett brytpunktsamtal 

• Sen fas är livets slutfas 
 
 Kungälvs kommun idag 

• Vård och omsorgsboenden 

• Ordinärt boende 

• Korttidsboende 

• Palliativ närsjukvårdsteam 

• (Hospice) 
 

Palliativa registret 

• Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård 

• Frånvaro av trycksår hos avlidna 

• Munhälsobedömning under sista levnadsveckan 

• Smärtskattning under sista levnadsveckan 

• Vidbehovsordination av läkemedel mot smärta och ångest 
 

Utbildningar 2022 

• Vård och omsorgsboende 

• Stöd i ordinärt boende 
 
Beredningen för dialog med Anna Mårtén.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 49/2022 

Information om daglig verksamhet 

    
 Helena Niklasson, verksamhetsledare, och Malin Elmtoft, jobbcoach, informerar om följande: 

 
 Daglig verksamhet 

• Lagstadgad insats enligt LSS 

• En medborgare men funktionsvariation kan ansöka om insats  

• Arbetsuppgifterna är anpassade efter behov och intressen 
 

Dagliga verksamheter 

• 13 verksamheter i Kungälvs kommun 
 

Mottagningsteamet  

• Processen från beslut till verkställande- att personen fått sin placering 

• Genomförandeplan upprättas 

• 209 beslut om daglig verksamhet 

• 5 nya beslut varav fler beslut på väg in 

• Ca 20-25 nya beslut per år som inkommer 

• Vissa avslutar insatser på grund av anställning, studier, pension, flytt från kommunen etc.  
 

Evenemang  

• Bohusklippet 

• Kottenloppet 

• Kongahällakampen 

• Kärleksdagen 

• Funkisfestivalen 

•  
Kurser och studiecirklar 

• Arbetslivets basala krav 

• ”Snacka jag och andra” 

• Mitt val 
 
Behov och utveckling 

• Kurser och evenemang 

• För få platser utifrån deltagare 

• Starta upp nya verksamheter t ex företagsgrupper 

• Anpassade lokaler 

• Aktivitetshus med utbildningar 

• Jobbmatchverksamhet 
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Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 50/2022 

Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen (Dnr KS2022/0527) 

 
 Kungälvs kommun har inbjudits att svara på remissen Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Promemorian innehåller förslag till en ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital teknik 
när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. Exempel på digital teknik är 
trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den 
digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen. 
 
Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen” föreslås antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Socialdepartementet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 

Förslag till kommunstyrelsen  

             Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 
                                   inom äldreomsorgen” antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 

              Socialdepartementet. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till s.sof@regeringskansliet.se (Ange dnr S2022/01403) 

 För kännedom till  
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 § 51/2022 

Övriga frågor 

  
Inga övriga frågor. 

 
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


