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PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

Beslutande
Samtliga deltar via länk

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

Övriga deltagare
Samtliga deltar via länk

Föredragningar och beslut
Maria Enbuske (verksamhetschef)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Lina Yngström (strategisk verksamhetsutveckling)
Föredragningar
Marie Blomqvist (verksamhetschef) § 18
Ann-Christin Gustafsson (utvecklingsledare) § 18
Lotta Jonzén (verksamhetschef) §§ 20, 23
Ingela Andersson (verksamhetschef) § 20
Karin Gertzén (verksamhetsutvecklare) §§ 20, 21
Martin Stenhagen (sekreterare) §§ 20, 21
Lill Jansson (L) (ledamot i lärandeutskottet) §§ 20, 21
Erik Larsson (S) (ledamot i lärandeutskottet) §§ 20, 21
Jeanette Andersson (M) (ledamot i lärandeutskottet) §§ 20, 21
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) (ledamot i lärandeutskottet) §§ 20, 21
Per-Eric Börjesson (C) (ledamot i lärandeutskottet) §§ 20, 21
Jenny C Conradsson (medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS) § 23
Emma Pettersén (ekonom) § 24

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

Innehållsförteckning

Signatur justerare

§ 16

Utgående ärenden

§ 17

Anmälan av jäv

§ 18

Upphävande av tidigare beslut om införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst

§ 19

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - 2020

§ 20

Yttrande över länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av
avlidna

§ 21

Samverkan för barn och ungas hälsa mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen

§ 22

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland

§ 23

Information om lex Sarah och lex Maria samt klagomål utifrån
patientsäkerhetslagen

§ 24

Ekonomisk rapportering för Sektor stöd och omsorg

§ 25

Sektorschefen informerar

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 16 Utgående ärenden
Sammanfattning

Inga ärenden utgår från sammanträdet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 17 Anmälan av jäv
Sammanfattning

Inga ledamöter anmäler jäv

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 18 Upphävande av tidigare beslut om införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst

KS20.330

Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut fattat 2020-12-17 § 180 om
införande av ny beräkningsmodell och hemtjänsttaxa från 2021-09-01, samt att upphäva
tidigare fattat beslut om uppdrag om utvärdering rörande denna taxa.
Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att fastställa taxan för perioden 2021-09-01 och tills
vidare, för hemtjänst och avlösarservice överstigande 16 timmar/månad enligt timtaxa
med 0,006681 av prisbasbeloppet.
Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att kravställa att
hemtjänsttaxa ska kunna tas ut enligt ny taxekonstruktion med omsorgsnivåer och fasta
avgifter för serviceinsatser inför upphandling av nytt verksamhetssystem.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-12-17 beslut om att senarelägga införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst till 2021-09-01 samt att fram till 2021-08-31 ta ut taxa
enligt sedan tidigare gällande timtaxa. Senareläggningen gjordes då det vid
implementering av den nya taxan i verksamhetssystemet under hösten konstaterats att
större åtgärder i befintligt system behöver genomföras för att kunna ta ut avgifter enligt
den nya taxekonstruktionen på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt. Leverantören
har beräknat omfattningen av arbetet till cirka 400–500 timmar. Arbetet beräknas kunna
starta tidigast hösten/senhösten 2021. Förvaltningen bedömer att det inte är ekonomiskt
försvarbart att utveckla nuvarande verksamhetssystem då avtalet med nuvarande
leverantör går ut 2023. Förvaltningen föreslår att i avvaktan på att de tekniska
funktionaliteter som krävs för att genomföra en ny taxa, att tidigare beslut om att införa
ny taxekonstruktion från 1 september 2021 upphävs samt att taxa för hemtjänst och
avlösarservice tas ut enligt timtaxa. Inför ny upphandling kommer förvaltningen att
kravställa att ny taxa kan tas ut.
Beslutsunderlag

Signatur justerare

•

Tjänsteskrivelse om upphävande av tidigare beslut om införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst

•

KF § 180/2020-12-17 Senareläggning av hemtjänsttaxa 2021

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 18 (forts.)

KS20.330

Förslag under sammanträdet

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

föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphäva
tidigare beslut fattat 2020-12-17 § 180 om införande av ny beräkningsmodell
och hemtjänsttaxa från 2021-09-01, samt att upphäva tidigare fattat beslut om
uppdrag om utvärdering rörande denna taxa.

-

föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att fastställa taxan för perioden 2021-09-01 och tills vidare, för hemtjänst och
avlösarservice överstigande 16 timmar/månad enligt timtaxa med 0,006681 av
prisbasbeloppet.

-

föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att ge förvaltningen i uppdrag att kravställa att hemtjänsttaxa ska kunna tas ut
enligt ny taxekonstruktion med omsorgsnivåer och fasta avgifter för
serviceinsatser inför upphandling av nytt verksamhetssystem.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott kan godkänna
förslaget och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - 2020

KS20.323

Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera rapporten.
Sammanfattning

Nämnden har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera
om beviljat bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte blivit verkställda inom
tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen till IVO av beslut som inte blivit
verkställda, sker kvartalsvis och på individnivå. Skyldigheten att rapportera gäller även
avbrott i verkställigheten och ej verkställda domar. Rapporteringen ska fortsätta till dess
beslutet är verkställt eller avslutats av annan anledning. Om IVO bedömer att insatsen
inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild
avgift hos förvaltningsrätten.
Rapporteringen till IVO sammanfattas i tjänsteskrivelser till individnämnden och
kommunfullmäktige. I bilagan Sammanfattning år 2020 presenteras en sammanställning
över alla rapporterade ej verkställda beslut under året.
Förvaltningen har tidigare rapporterat ej verkställda beslut kvartalsvis. Under 2020 har
det varit personalomsättning, vissa arbetsuppgifter har fått fördelas till personal som
tidigare inte hanterat uppgiften och det har tagit tid att lära sig processen med ej
verkställda beslut. Det har även visat sig att uttag av rapporter från verksamhetssystemet
inte fungerar optimalt och därav har förvaltningen behövt hantera uppgifter manuellt,
vilket varit tidskrävande. Under 2021 kommer Kommunstyrelsen att få tjänsteskrivelser
kvartalsvis.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
kvartal 1 – 4 år 2020

•

Bilaga Sammanfattning kvartal 1–4 år 2020 av rapporterade ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS till IVO

Beslutet skickas till

Revisorerna
Monika Bondesson, sektorchef
Maria Enbuske, verksamhetschef Myndighet
Eva Byström, utvecklingsledare
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 20 Yttrande över länsgemensamma riktlinjer för
omhändertagande av avlidna

KS21.162

Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen anta yttrandet
över remiss avseende Riktlinje för omhändertagande av avlidna som sitt eget.
Sammanfattning

Kommunens har ansvar för omhändertagande av avlidna enligt sitt hälso- och
sjukvårdsansvar. Förslag till länsgemensam riktlinje för omhändertagande av avlidna
har skickats till kommunen på remiss. Riktlinjen syftar till att till att uppnå en jämlik
bårhusverksamhet genom att förtydliga ansvarsfördelningen, inklusive kostnader,
gällande transport och bårhusförvaring.
Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen
är vårdgivare.
I förslag till yttrande beskrivs att det är en rimlig ansvarsfördelning och hantering som
föreslås. Det går inte att yttra sig över kostnadsnivån den inte är beskriven, men det
finns en förväntan att prissättningen som tas fram är jämlik över länet. Vidare föreslås
att detaljeringsgraden minskas vad gäller metoder för omhändertagande och att några
språkliga korrigeringar görs för att öka tydligheten.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om Remiss avseende Riktlinje för omhändertagande av avliden

•

Remiss om omhändertagande av avliden

•

Förslag till riktlinje omhändertagande av avliden

•

Förslag till yttrande om Remiss om förslag till riktlinje för omhändertagande av
avliden

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Lotta Jonzén, verksamhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 21 Samverkan för barn och ungas hälsa mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

KS21.253

Beslut

Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta ställa sig
bakom Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, daterad 2020-09-07
Sammanfattning

I januari 2020 beslutade Kommunstyrelsen under remissförfarandet att ställa sig bakom
förslaget till överenskommelse “Samverkan för barns och ungas bästa” – mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade också
att inte lämna några ytterligare synpunkter på förslaget till överenskommelse
(KS19.942).
I november 2020 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Samverkan för
barns och ungas hälsa och i februari 2021 ställde sig Göteborgsregionens
förbundsstyrelse bakom och rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom
förslag till samverkan för barns och ungas hälsa.
Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Överenskommelse
tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan.
Det är förvaltningens bedömning att den vårdsamverkan kommunen har inom SAMLA
skapar goda förutsättningar för ett arbete enligt överenskommelsen, då här finns en
struktur för samverkan på flera nivåer och möjligheter att följa upp överenskommelsen
på ledningsnivå. Implementering och tillämpning av överenskommelsen kommer att ske
delregionalt.
Ledamöter och tjänstepersoner från kommunstyrelsens lärandeutskott deltar i
föredragning men inte vid beslut.
Beslutsunderlag

•

Signatur justerare

Tjänsteskrivelse om Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 21 (forts.)

KS21.253

Beslutet skickas till

Karin Gertzén, verksamhetsutvecklare
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Ingela Andersson, verksamhetschef, sektor lärande
Ann Blom, sektorschef lärande
Monika Bondesson, sektorschef stöd och omsorg
Maria Enbuske, verksamhetschef, sektor stöd och omsorg

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 22 Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götaland

KS21.254

Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa
sig bakom förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att anta handlingsplanen för psykisk hälsa
2018–2020 (KS18.40). Nu förlängs arbetet med handlingsplanen fram till 2022.
I november 2020 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till förlängning och i
februari 2021 ställde sig Göteborgsregionens förbundsstyrelse för sin del bakom och
rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med
att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Den
skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig samordning och
sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland stödjer den lokala politiska
viljeinriktningen för området psykisk hälsa som beskrivs i kommunens budget 2021,
plan 2023.
Arbetet inom handlingsplanen kommer även under förlängningen att stödjas av
stimulansmedel.
Ledamöter och tjänstepersoner från kommunstyrelsens lärandeutskott deltar i
föredragning men inte vid beslut.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022

•

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022

Beslutet skickas till

Karin Gertzén, verksamhetsutvecklare
Ann Blom, sektorschef lärande
Monika Bondesson, sektorschef stöd och omsorg
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 23 Information om lex Sarah och lex Maria samt klagomål utifrån
patientsäkerhetslagen
Beslut

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott beslutar att notera informationen.
Sammanfattning

Tf. socialt ansvarig samordnare Lina Yngström redogör för en händelse som kommer
rapporteras till IVO. Händelsen inträffade i januari 2020 då ett trygghetslarm inte
fungerade och en brukare inte kunde larma vid en akut situation. Händelsen utreddes av
SAS under föregående år och bedömdes inte vara av allvarlighetsgrad att den skulle
anmälas till IVO. Men utredningen öppnades upp igen nu efter synpunkter från anhörig
som tagit del av utredningen. En ny bedömning resulterar i att händelsen kommer att
anmälas till IVO.
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård Lotta Jonzén redogör för tre inkomna
klagomål. Dessutom information om att kommunen har polisanmälts. Händelsen har
utretts inom kommunen. Förundersökning har lagts ned.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 24 Ekonomisk rapportering för Sektor stöd och omsorg
Sammanfattning

Stöd och omsorgsutskottets ekonom Emma Pettersén och strategisk
verksamhetsutvecklare Lina Yngström redogör för ekonomisk statistik inom Sektor stöd
och omsorg.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-03-31
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

§ 25 Sektorschefen informerar
Sammanfattning

Tf. sektorschef Maria enbuske redogör för arbetet inom sektorns verksamheter sedan
föregående sammanträde.
Pandemiläget
Få är vaccinerade i kommunen vilket märks på smittspridningen.
Diskussion om att införa snabbtester inom andra verksamheter, exempelvis inom
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

Signatur justerare
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