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§ 64/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP) 
 

Beslut 

             Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP) 
 

__________ 
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§ 65/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 
 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-07 
Sida  5 (18) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 66/2022 

Information från sektorchef 

 
 Lena Arnfelt, sektorchef, informerar om följande:  
 

Trygghet och stöd sommaren 2022 
 
TUM 

• Bra och lugnt läge 
 
Vård och omsorgsboenden 

• Några avhopp där chefer fick gå in för att hantera bemanningen 
- Tufft läge för enhetschefer 
- Brist på vikarier 
- Stärka upp inför nästa sommar 

 
Stöd i ordinärt boende 

• Hög chefstäthet som bidragit till stabilitet under sommaren 

• Låg grundbemanning som gav en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal 

• Rekrytering av undersköterskor har skett löpande, ytterligare en rekryteringskampanj 
planeras till hösten. 

 
Totalt antal rekryterade juni-augusti 

• Timvikarier 

• Vikariat 

• Tillsvidare 
 

Äldreboenden 

• Egenkontroll Ekhaga 
 

Utskottet för dialog med Lena Arnfelt. 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
_________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 67/2022 

Lägesrapporter 

 
 Peter Almgren, verksamhetschef Myndighet, informerar om följande: 
  

Verksamhetsrapport – Sommaren 
 

IVO 
Orosanmälningar 0-20 år 

- Ej pågående ärenden 
- Pågående ärenden  

 
 Orosanmälningar 21-år 

- Ej pågående ärenden 
- Pågående ärenden  

 
Tvångslagstiftningen 

• LVU 

• LVM 
 

Vårddygn BoU 0-20 år 

• Familjehem 

• HVB 

• Stödboende 

• SIS 
 

Vårddygn vuxen 21-år 

• Familjehem 

• HVB 

• Stödboende 

• SIS 
 

Öppna insatser 

• Vuxen 21-år 

• Barn och unga 0-20 år 
 

Hemlöshet 

• Sociala kontrakt 

• Långsiktiga boendelösningar t ex sociala kontrakt 

• Institutionsvistelse, HVB, stödboende, familjehem 

• Akut hemlöshet 
 

Våld i nära relation 
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• Aktualiseringar 

• Ärenden 
 

Ekonomiskt bistånd 

• Tillfälligt bistånd 

• Arbetshinder 

• Står till arbetsmarknadens förfogande 
 

Funktionshinder 
 
Insatser enligt SOL och LSS 

• DH 

• Avlösarservice 

• Daglig sysselsättning 

• Kontaktperson SOL 

• Korttidstillsyn skolungdom 

• Avlösarservice SOL 
 

Äldreomsorgen 

• Daglig verksamhet 

• Ledsagning 

• Kontaktperson  
 

Stöd i det egna hemmet 

• Boendestöd 

• Hemtjänst 

• Trygghetslarm 
 

Utskottet för dialog med Peter Almgren och Lena Arnfelt. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 68/2022 

Kort presentation- Öppna jämförelser 

 
 Lena Arnfelt, sektorchef, informerar om följande: 
 

Öppna jämförelser- En enkät gällande äldreomsorgen. 
 

• Infon utskickad till utskottet 

• Analys på nästa utskott med längre diskussion 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 69/2022 

Ekonomi, avvikelser och uppföljning 

 
 Uppföljning avvikelser - Augusti 2022 
 
 Makki Al Musawe, ekonomienheten, informerar om följande: 
 
 Trygghet och stöd T1 2022 

• Prognos helår 

• Plan helår 

• Avvikelse 
- Sektorchef 
- Myndighet 
- Försörjningsstöd 
- Sociala resurser 
- Vård och omsorgsboende 
- Stöd i ordinärt boende 
- Hälso- och sjukvård 
- LSS boende och daglig verksamhet 
- Nyanlända 

 
Redovisade hemtjänsttimmar/månad 

• Januari-augusti 

• 2021-2022 
 

Antal brukare med hemtjänsttimmar i olika intervall (snitt per månad) 

• 2021-2022 
 

Väntelista/kö SÄBO 

• Antal personer med beslut 

• Varav nya beslut 

• Har erbjudits plats 

• Varav tackat nej 
 

Antal boendeplatser 

• 2019-2022 

• Egen regi SÄBO 

• Egen regi korttidsboende 

• Annan regi (Attendo) 

• Annan regi (övrigt) 

• Korttids Ale kommun 
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Betaldagar sjukhus 

• Januari-augusti 

• Kostnader i tkr 

• Antal dygn 
 

Köpta korttids/hospiceplatser 

• Januari-augusti 

• Kostnader i tkr 

• Antal dygn 
 

Köpta SOL/LSS platser (aug 2022) 

• Antal köpta platser- vuxenboende 

• Antal köpta platser- barnboende 

• Antal köpta skolplatser 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 70/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr KS2022/0220) 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny 
version av e-tjänsten började gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av 
benämningar på inriktningar, insatser och orsaker. Nytt är också att det finns tre huvudsakliga 
skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns; hos kommunen, hos annan 
eller hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl väljs sedan orsak.  

 
Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 
beslut kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten rapporterades 
16 beslut som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 beslut som ej 
verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut annat skäl till dröjsmål med 
verkställan och i 5 beslut har personerna blivit erbjudna plats men har ännu inte svarat. I resterande 
20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden plats.  

 
En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse- Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022  
Bilaga Statistikrapport kvartal 1 2022 
Bilaga Protokollsutdrag- Rapportering av verkställda beslut kvartal 1, 2022- Sociala 
myndighetsnämnden 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

                Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till protokollet. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Kommunrevisionen 

 För kännedom till  
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 § 71/2022 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Dnr 
KS2022/0674) 

 
 Sammanfattning 

Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård var ute på remiss under hösten 2021 
(KS 2021/1923-2). Synpunkter skickades in och bearbetades. Den 24 februari 2022 ställde sig 
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Färdplan-länsgemensam strategi för 
god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 
förslaget. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en 
god och nära vård behöver öka fram till 2030.  
Förvaltningen är positivt till en länsgemensam färdplan men har synpunkter på färdplanens 
delar framför allt när det gäller utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet där 
primärvården beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar dygnet runt vilket förvaltning 
ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje vårdnivå måste bära sitt ansvar, så väl 
ekonomiskt som utifrån verksamheten, under dygnets alla timmar även om vården utförs i det 
egna hemmet. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en god 
samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom ramen för Färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse- Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
Bilaga Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Bilaga VB-Information till kommuner i Västra Götaland om tecknande av hälso- och 
sjukvårdsplan och färdplan med VGR 
Bilaga Expediering beslut i GRs förbundsstyrelse §357- Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård 
Bilaga Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 
Bilaga Ärende 6- Färdplan- länsgemensam strategi för god och nära vård 
Bilaga Protokollsutdrag §357 
Bilaga Presentation Nära vård utskott  

Förslag till Kommunfullmäktige 

             1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag. 
            2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande 
               av en god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och 
                region inom ramen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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__________ 
 
 

 Expedieras till Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se 

 För kännedom till  
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 § 72/2022 

Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
(Dnr KS2022/0675) 

 
 Sammanfattning 

Kungälvs kommun har erhållit förslag på hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  
Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en omställning till en God och 
nära vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor utsträckning som möjligt, 
bedrivas nära patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till första linjens vård är ett 
gemensamt ansvar för både regioner och kommuner. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som 
regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med 
behov av vård i hemmet över tid.  
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revidering inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra överenskommelser 
som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att samverka/komma överens 
om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

 
Nytt i avtalet är att den enskilde lyfts fram utifrån att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett 
personcentrerat förhållningssätt. Som innebär att patienten ges möjlighet att vara medskapare 
i sin vård och behandling och det görs bra i avtalet.  
Det framgår även i revideringen att kommunen sedan 2021 utgör en del av primärvården.  
Avtalet öppnar upp för att kommunen kan utföra specialiserad vård där regionen är ansvarig. 
Avtalet beskriver att regionen har ansvar för den specialiserade vården som kräver särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även som insatsen utförs av 
primärvården. Det är en förändring från tidigare avtal som skapar oro hos kommunerna kring 
vad specialiserade vården i hemmet det skulle innebära för kommunen. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit ut med en vägledning för att stödja 
samverkan mellan kommun och region i frågan, specialiserad vård i hemmet. De beskriver 
olika former som skulle möjliggöra att kommunen utför specialiserad vård samtidigt som den 
juridiska analysen lyfter fram att det finns begränsningar utifrån lagsstiftning. Viljeinriktning 
kring en God och nära vård och ett avtal som öppnar upp för att mer vård kan ske i den 
enskildes hem innebär troligen en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis 
medför kostnadsökningar samt bemannings och komptensutmaningar för kommunen.  

 
Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal och inte ett nytt 
avtal varför förvaltningen tillstyrker att underteckna det reviderade avtalet. Utvecklingsarbete 
med den specialiserade vården i hemmet kommer fortsätta i samverkan mellan kommun och 
region och förtydligas så att det inte drabbar den enskilde eller leder till otydliga 
gränsdragningar som ska tolkas i varje enskilt fall. Förvaltningen menar att avtalet speglar 
nuvarande arbetssätt och att vissa förtydligande är nödvändiga och kommer kunna underlätta 
den personcentrerade vården i Kungälv.  
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Förslag till kommunfullmäktige 
1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med  
tillhörande överenskommelser antas. 
2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
Bilaga Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 
Bilaga Protokollsutdrag §356 
Bilaga Ärende 5-Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdavtal och  
tillhörande överenskommelse 

  

Förslag till Kommunfullmäktige 

                1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR  
                   med tillhörande överenskommelser antas. 
               2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i  
                 uppdrag att underteckna avtalet. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till regionstyrelsen@vgregion.se 

 För kännedom till  
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 § 73/2022 

Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser 
och inom lagens ram (SOU 2022:22) (Dnr KS2022/1251) 

 
 Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet (SOU 2022:22) Vägen 
till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram.  

 
Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen att utreda för- och 
nackdelar med en utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete 
med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogörför arbetet med att 
stödja regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar 
också bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-
hantering i hälso- och sjukvården.   

 
Utredningen berör främst den regionala vården och förvaltningen föreslår i förslaget till beslut 
att Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss- Vägen till ökad tillgänglighet -delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22) 
Bilaga: Nytt utskick då inte alla fått remissen 
Bilaga: Remissmissiv SOU 2022.22 
Bilaga: SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet 
 

Förslag till Kommunstyrelsen 

              Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 74/2022 

TUM- info från sommaren 

 
Alaa Awad, verksamhetsledare, informerar om sommaren med TUM tillsammans med ett 
antal ungdomar som varit engagerade och deltagit på sommarens aktiviteter: 
 
TUM-Park 

• Totalt 34 kvällar 

• Snittantal besökare per kväll 22,54 

• 56,8 % killar, 43,2 % tjejer 

• Majoriteten av deltagarna har varit 13-19 år och utgör 94% av de ungdomar som kom 

• När vi jämför mot förra året ser vi att vi hade 25 minuter ungdomsproducerad tid 2021, 
att jämföra med 141 h 2022. 

• Lyckad satsning 

• Endast 2 klagomål om störande ordning kring Vita fläcken. 
 

Sommaren med TUM 

• Ett behov av ökade satsningar i Komarken identifierades i våras.  
- TUM har bedrivit en öppen mötesplats för Kungälvs ungdomar utifrån Nordmarkens 

fritidsgård med aktiviteter runt om i området. 

• Mån-fr kl. 11:00-16:00 

• Ungefär 20 ungdomar per dag till och med v.31. 

• 523 besökare 

• 60 % killar, 40% tjejer 

• 92 % i åldern 10–15 år. 
 

Sommarutflykter 

• 10 aktiviteter 

• 122 deltagare 

• 52 killar 42,6 % och 70 tjejer 57.4 % 

• Majoriteten av deltagarna var mellan 13–15 år 

• 183 anmälningar totalt 

• Alla aktiviteter har varit gratis. 
 

Ungdomsrelaterad brottslighet 2019-2022 

• 2019- 92 st incidenter 

• 2020-92 st incidenter 

• 2021-71 st incidenter 

• 2022–77 st incidenter 
 
Fältverksamhet sommarens alla kvällar 

• Lugnt 
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 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

• 3 platser där ungdomarna samlats på under sommaren 
- Parkeringen Munkegärdekyrkan 
- McDonalds /Vita fläcken 
- Komarken  

• ”Snut-jage” 70-tal mopedburna 
 

Utskottet för trygghet och stöd för dialog med Alaa Awad, Lena Arnfelt, Maria Havseng samt 
ungdomarna som deltagit på sommarens aktiviteter. 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


