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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott
Beslutande

Christian Eberstein (KD) (ordförande)
Sara Jäderklint (S) (1:e vice ordförande)
Anette Holgersson (V), deltar via länk
Ulf Utgård (M), deltar via länk
Ronny Johansson (L), deltar via länk

Övriga deltagare

Föredragningar och beslut
Monika Bondesson (sektorchef)
Lina Yngström (enhetschef), deltar via länk
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Föredragningar (deltar via länk)
Jenny Conradson (medicinskt ansvarig sjuksköterska) § 61
Ann-Christin Gustafsson (utvecklingsledare) § 61
Lotta Jonzén (verksamhetschef) § 61
Emma Pettersén (ekonom) § 62
Atosa Jakobsson (verksamhetschef) § 63
Christian Sandgren (verksamhetschef) § 64
Ingela Andersson (verksamhetschef) § 64
Lill Jansson (L) (Förtroendevald LU) §§ 64 – 65
Erik Larsson (S) (Förtroendevald LU) §§ 64 – 65
Katarina Kuzmanovic (MP) (Förtroendevald LU) §§ 64 – 65
Victor Lundblad (M) (Förtroendevald LU) §§ 64 – 65
Per-Eric Börjesson (C) (Förtroendevald LU) §§ 64 – 65
Thea Välipakka (sekreterare) §§ 64 – 65
Ann Blom (Sektorschef) §§ 64 – 65
Karin Gertzén (Verksamhetsutvecklare) § 65
Mikaela Andersson (Säkerhetssamordnare) § 65
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Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Innehållsförteckning
§ 59

Tillkommande och utgående ärenden

§ 60

Anmälan av jäv

§ 61

Information om lex Sarah, lex Maria samt klagomål utifrån
patientsäkerhetslagen

§ 62

Ekonomisk rapportering och prognos för Sektor stöd och omsorg

§ 63

Förslag på förändring av antalet korttidsplatser på Tuvängen

§ 64

Arbetslöshetsrapport 2020

§ 65

Dialog om åtgärdsprogram för ungas psykiska hälsa och drogvanor

§ 66

Sektorschefen informerar

§ 67

Revisionen besöker utskottet
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 59 Tillkommande och utgående ärenden
Sammanfattning

Inga ärenden tillkommer sammanträdet.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 60 Anmälan av jäv
Sammanfattning

Inga ledamöter anmäler jäv.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 61 Information om lex Sarah, lex Maria samt klagomål utifrån
patientsäkerhetslagen
Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott noterar informationen.
Sammanfattning

Verksamhetschef Lotta Jonzén redovisar ett klagomål mot kommunens korttidsboende
som inkommit genom Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Bedömningen är att
klagomålet, som rör en läkarinsats, är vårdcentralens ansvar. Klagomålet kommer att
överlämnas till vårdcentralen och klagomålslämnaren kommer att informeras.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Jenny C Conradsson inväntar fortfarande
besked från IVO angående en vårdskadeanmälan som gjorts.
Utvecklingsledare Ann-Christin Gustafsson har inget att rapportera.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 62 Ekonomisk rapportering och prognos för Sektor stöd och
omsorg
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för stöd och omsorg noterar informationen.
Sammanfattning

Ekonom Emma Pettersén och utvecklingsledare Lina Yngström informerar om det
ekonomiska läget och prognos för Sektorn.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 63 Förslag på förändring av antalet korttidsplatser på
Tuvängen

KS20.718

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för stöd och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att
Tuvängens korttidsboendes dubbelrum beläggs som enkelrum, vilket innebär en
minskning med fyra korttidsplatser.
Stöd och omsorgutskottet noterar också att vi långsiktigt behöver säkerställa behovet av
korttidsplatser. Utskottet beslutar därför föreslå kommunstyrelsen uppdra åt
förvaltningen att redogöra regelbundet, i utskottet, för hur behovet säkerställs.
Sammanfattning

Tuvängens korttidsenheter hade fram till 2020-03-16 totalt 33 korttidsplatser och sex
flexväxelplatser. Under pandemin beslutades tillfälligt att inte belägga
dubbelrumsplatserna och sedan mars används alla rum som enkelrum. Det innebar en
minskning med fyra platser. Utifrån svårigheter att förhindra risk för smitta mellan två
boende ser förvaltningen att det är lämpligt att ta bort dubbelrumsplatserna och enbart
ha 29 korttidsplatser.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om förslag till ändrat antal korttidsplatser på Tuvängen

Beslutsförslag under mötet

Ordförande Christian Eberstein (KD) föreslår kommunstyrelsens stöd och
omsorgsutskott besluta att
-

Stöd och omsorgutskottet noterar också att vi långsiktigt behöver säkerställa
Behovet av korttidsplatser. Utskottet beslutar därför föreslå kommunstyrelsen
uppdra åt förvaltningen att redogöra regelbundet, i utskottet, för hur behovet
säkerställs.

Beslutsgång

Ordförande frågar om stöd och omsorgsutskottet kan besluta i enlighet med förslaget
och finner att stöd och omsorgsutskottet så beslutar.
Beslutet skickas till

Monika Bondesson, Sektorschef
Atosa Jakobssom, Verksamhetschef
Lina Yngström, Utvecklingsledare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 64 Arbetslöshetsrapport 2020

KS20.750

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för stöd och omsorg beslutar att notera informationen.
Sammanfattning

Arbetslöshetsrapporten innehåller beskrivning av samverkan insatser och projekt för
arbetssökande som utförs av verksamheter i arbetssökande i Lerums kommun.
Rapporten beskriver även de utmaningar som Arbetsförmedlingen påvisar i prognos för
riket 2019–2021, dessa utmaningar påverkar även Lerums kommun.
Utmaningarna är:
• Långtidsarbetslösheten stiger
• Kompetensförsörjningen
• Utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden
• Arbetsförmedlingens neddragning och reformering
I rapporten beskrivs analys av utmaningarna för Lerums kommun och dess
verksamheter som arbetar med att stödja personer till egen försörjning. För att arbeta
emot utvecklingen är utbildningsinsatser viktiga då personer med kortare utbildning är
de som riskerar långtidsarbetslöshet. Möjlighet att kombinera studier med
arbetsplatsförlagt lärande samt att kunna erbjuda praktik för att få arbetslivserfarenhet är
fortsatt viktigt. Att se över möjligheten att skapa en praktikbank inom kommunen, med
utbildade handledare, kan underlätta arbetet att möta behovet.
Det finns också behov av arbetsuppgifter med lägre utbildningskrav. Identifieringen av
arbeten som inte kräver så mycket utbildning och matchning av individer till dessa är
fortsatt viktigt för att minska arbetslösheten.
Rapporten lyfter fram vikten av samverkan inom Lerums kommun samt med andra
parter såsom det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen och SAMLA.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om rapportering till Arbetslöshetsnämnd
Arbetslöshetsrapport 2020

Beslutet skickas till

Monika Bondesson Sektorschef, stöd och omsorg
Ann Blom Sektorschef lärande
Christian Sandgren, Verksamhetschef Funktionsstöd
Ingela Andersson, Verksamhetschef
Göran Careborg, Verksamhetschef
Marie-Louice Hellström, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Gun Rosvall, Enhetschef Mottagande och integration
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 65 Dialog om åtgärdsprogram för ungas psykiska hälsa och
drogvanor
Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott noterar informationen.
Sammanfattning

Ärendet föredras gemensamt tillsammans med ledamöter från lärandeutskottet.
Åtgärdsprogrammet har sin bakgrund i en drogvaneundersökning som genomfördes
2019. Det var viktigt att ta tillvara på de stora kunskaperna som gavs i den. Resultatet
kan användas som utgångspunkt för prioriteringar av insatser.
Det finns en politisk vilja att arbeta med barn- och ungdoms psykiska hälsa. Av vikt är
att jobba tidigt och förebyggande.
Kommunen har arbetat länge med dessa frågor. En sektorsövergripande analysgrupp
analyserade resultaten, de har jämförts över tid i kommunen, med närliggande
kommuner.
Nationellt sjunker antalet unga som nyttjar tobak och alkohol men trenden saktar av.
Lerums kommun har lite högre siffror för bruk jämfört med närliggande kommuner.
Också kommundelar har jämförts. Siffrorna har jämförts med socioekonomiska
faktorer. En stor andel av ungdomarna känner sig trygga att tala med föräldrar eller
annan vuxen. Det händer något mellan när 15-åringar och 17-åringar svarar på frågorna.
Lerums kommun ligger lite under jämförelsekommuner för 15-åringar och över
jämförelsekommuner när ungdomarna börjat gymnasiet.
En arbetsgrupp har kommit fram till ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet har
antagits med grund i resultaten från undersökningen och från den politiska
viljeinriktning som tidigare antagits för 2021 – 2023.
Åtgärdsprogrammet blir förvaltningens HUR i budgetarbete med mera framöver.
Insatserna redovisas löpande i sektorernas särskilda verksamhetsuppföljningar (SVU).
Beslutsunderlag

•

Åtgärdsprogram, av förvaltningen beslutade åtgärder från 23 september
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Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 66 Sektorschefen informerar
Sammanfattning

Sektorschef Monika Bondesson informerar om arbetet i verksamheterna sedan
föregående sammanträde.
Genomgång av sektorns arbete med Coronapandemin.
En ny tjänst, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har tillsatts på 30 procent.
Redovisning av förvaltningens uppdrag att ta fram ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med RIA/Hela Människan. I nuläget ser förvaltningen att det kan finnas problem
att hinna färdigställa ett avtal inom den av fullmäktige beslutade tidsplanen.
Förvaltningen återkommer med mer information om när arbetet beräknas färdigställas.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-11
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

§ 67 Revisionen besöker utskottet
Beslut

Utskottet ger Christian Eberstein (KD) och Sara Jäderklint (S) i uppdrag att ta fram ett
svar till revisionen.
Sammanfattning

Revisionen har tillställt frågor till utskottet som man behöver besvara. Besöket från
revisionen uteblir dock för att begränsa smittspridning. Förvaltningen kommer att bistå
utskottet med framtagande av svar. Ordförande har förberett en summering av
synpunkter till revisionen och redogör för denna.
Beslutsunderlag

•

Frågor inför dialog med kommunrevisionen, 2020-11-11

Förslag under sammanträdet

Ordförande Christian Eberstein (KD) föreslår utskottet ge Christian Eberstein (KD) och
Sara Jäderklint (S) i uppdrag att ta fram ett svar till revisionen.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott kan bifalla förslaget
och finner att kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ryPMWJ49D-HJdz-JVcP

Verification
Transaction ID

ryPMWJ49D-HJdz-JVcP

Document

Protokoll KSsou 2020-11-11.pdf

Pages

12

Sent by

Mikael Ingvarsson

Signing parties
Christian Eberstein

christian.eberstein@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Sara Jaderklint

sara.jaderklint@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Mikael Ingvarsson

mikael.ingvarsson@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to christian.eberstein@lerum.se
2020-11-19 13:13:30 CET,
E-mail invitation sent to mikael.ingvarsson@lerum.se
2020-11-19 13:13:30 CET,
E-mail invitation sent to sara.jaderklint@lerum.se
2020-11-19 13:13:30 CET,
Clicked invitation link Mikael Ingvarsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-19
13:15:16 CET,IP address: 188.148.197.97
Document viewed by Mikael Ingvarsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-19
13:15:16 CET,IP address: 188.148.197.97
Document signed by MIKAEL INGVARSSON
Birth date: 1985/02/19,2020-11-19 13:15:30 CET,
Clicked invitation link Christian Eberstein
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15,2020-11-19
13:40:42 CET,IP address: 83.226.68.163
Document viewed by Christian Eberstein
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15,2020-11-19
13:40:43 CET,IP address: 83.226.68.163
Document signed by Christian Gösta Eberstein
Birth date: 1970/11/27,2020-11-19 13:42:07 CET,
E-mail invitation sent to sara.jaderklint@lerum.se
2020-11-19 17:11:07 CET,
Clicked invitation link Sara Jaderklint
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G781B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1
Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36,2020-11-19 18:49:11 CET,IP address: 81.235.195.136

ryPMWJ49D-HJdz-JVcP

Document viewed by Sara Jaderklint
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G781B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1
Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36,2020-11-19 18:49:12 CET,IP address: 81.235.195.136
Document signed by Sara Elisabeth Jäderklint
Birth date: 1988/04/05,2020-11-19 18:50:42 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

ryPMWJ49D-HJdz-JVcP

