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000 Dagordning - :

Denna behandling '000 Dagordning' har inget tjänsteutlåtande.
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Kallelse
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Onsdagen den 9 juni klockan: 13:00-17:00

Ledamöter

Pia Gillerstedt (S)
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordningen
fastställs

Information från sektorn
4

Information från sektorchef


Uppdatering AME



Covid-läget & vaccination

Antecknas

Klockan: 13:05-13:20
5

Ekonomi och avvikelser


Antecknas

Analys Kolada väntetid
äldreboendeplats återkoppling

Föredragande: Makki Almusawe
Klockan: 13:20-13:40
6

Information enligt årshjul


Måluppföljning



Personalrapportering



Status på uppdrag

Antecknas

Föredragande: Lena Arnfelt, Linda Svensson &
Makki Almusawe
Klockan: 13:40-14:40
Paus 14:40-14:50
7

Lägesrapporter


Bemanning sommarsemester, Vård och
omsorgsboende, LSS-boende & Stöd i
ordinärt boende

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Antecknas

000 Dagordning - 2021-278 Dagordning UTS 9 juni : Dagordning UTS 9 juni

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-06-09

Föredragande: Carina Winkler, Maria Stenmark
& Sandra Hultén Johansson
Klockan: 14:50-15:10
8

Information om uppdrag digitala inköp

Antecknas

Föredragande: Maria Stenmark
Klockan: 15:10-15:40
Ärenden till kommunstyrelsen
9

KS2020/1097-3

Svar på motion om ramprogram för LSSbostäder i Kungälvs kommun

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Lena Arnfelt
Klockan: 15:40-15:50
Ärenden som stannar i utskottet
Paus 15:50-15:55
10

Information TUM sommaraktiviteter


Statliga medel



Lägesrapport ungdomssituation

Antecknas

Föredragande: Thomas Hermansson
Klockan: 15:55-16:30
11

SIA (Studier introduktion arbete)

Antecknas

Föredragande: Agneta Svensson & Anna Larsson
Klockan: 16:30-16:50
Övrigt
12

Övriga frågor

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Antecknas

4 Information från sektorchef - :

Denna behandling '4 Information från sektorchef' har inget tjänsteutlåtande.

5 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning - :

Denna behandling '5 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning' har inget tjänsteutlåtande.

6 Information enligt årshjul - :

Denna behandling '6 Information enligt årshjul' har inget tjänsteutlåtande.

7 Lägesrapporter - :

Denna behandling '7 Lägesrapporter' har inget tjänsteutlåtande.
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Lägesrapport till utskottet för trygghet och stöd
Månad: Maj
Verksamhet:
Peter Almgren Verksamhetschef Myndighet
Vad har hänt?
BARN
Utredningsvolymerna är fortsatt lägre än början av året men vi kan se en svag uppgångunder maj
i antal pågående utredningar. Det har under samma period varit ett högre antal orosanmälningar
till enheten.

Verksamheten ser ett större behov av familjehem och för att minska antal konsultentstödda
familjehem och möjliggöra fler egna rekryteringar har familjehemsverksamheten gjort en
reklamkampanj under maj månad. Socialsekreterare som arbetat mot barn och familj har
genomfört utbildning i metoden Signs of safety som en kompetenshöjande insats för att stärka
familjens nätverk och minska antal placeringar. Genomlysning av samtliga pågående placeringar
kommer att genomföras av ansvarig EC och 1:e socialsekreterare för att komma fram till vilka
ärenden där metoden kan användas.
VUXNA
Verksamheten ser att det finns ett ökat behov av korttidsplatser för äldre och gemensam dialog
med utförarna har förts.
Det har fattats beslut om att arbetsmarknadsenheten som idag är organiserad inom Trygghet och
Stöd skall organiseras tillsammans med vuxenutbildningen. Den nya organiseringen kommer att
påverka enheten stöd och försörjning som handlägger och fattar beslut om rätten till ekonomiskt
bistånd. I samband med organisationsförändringen kommer verksamheten ta fram nya
samarbetsytor.
Verksamheten ser ett ökat antal ärenden avseende våld i nära relation och i jämförelse med
samma period under föregående år har aktualiseringar ökat med ca 36%. Under perioden jan tom
maj handlägger verksamheten fyra fler ärenden. Antal ärenden har ökat varje månad under 2021.
Vad är i pipeline?
Vidare kommer verksamheten att fortsätta att lägga fokus på att minska kostnader för köpt vård.
Översyn av organisationen kopplat till köpt vård kommer att påbörjas i juni.
Något annat som är av vikt att informera om?
Nej
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Lägesrapport till utskottet för Stöd i ordinärt boende
Månad: maj
Verksamhet: Stöd i ordinärt boende (Hemtjänst, Trygghetslarmet, Personlig assistans, Måseskär)
Provtagningen
Fungerar bra och kapaciteten räcker för personalprovtagning
Trygghetslarmet
Verksamheten bedrivs enligt uppdrag. Ny upphandling av trygghetslarm är pågående för stöd i
ordinärt boende.
Personlig assistans
Verksamheten bedrivs enligt uppdrag.
Måseskär
Dialog om öppnande av Måseskär när alla i fas 2 är vaccinerade. Lokalen är till ytan för liten och
är ej handikappanpassad vilket försvårar att bedriva verksamhet Corona säkert. Måseskär planeras
i dagsläget att öppnas i september då vi uppskattar att alla våra brukare och personal blivit
vaccinerade.
Hemtjänst
Tillgång på personal
Tillgången på vikarier och undersköterskor är inte i balans med behovet på alla enheter.
Enheterna fördelar personella resurser efter behov för att utföra enligt beställning.
Tillsättning av sommarvikarier löper på, det saknas fyra vikarier. Färdigdatum är framskjutet till
15 juni vilket försvårar möjligheten för delegering.
Inköp
Digitalt inköp, slutrapport gällande pilotprojektet är i det närmaste klar och skall skickas ut KPR,
referensgrupp, snarast.
Mobilt arbetssätt
Den digitala utvecklingsplanen för mobilt arbetssätt har startats. Mobiltelefoner med
tvåfaktorsinlogg till alla medarbetare har beställts via stimulansmedel och TES lyftet har
genomförts. Ett standardiserat arbetssätt är infört i insatsplaneringen.
Smittspårning
Stora smittspårningsinsatser genomförs vid varje nytt insjuknande. Kräver utökad arbetsinsats av
enhetschefer. Undersköterska från hemtjänsten arbetar med att stödja främst hemtjänst och säbo
utifrån ny intern vägledning.
Vad är i pipeline
 Temperaturmätningens åtgärder är tagna i samverkan. En åtgärd gällande mätning av
insatstid hos den enskilde för att säkerställa att det finns tillräckligt tid för utförande av
insats är arbetsgivare och fackliga företrädare oeniga om. Fackliga företrädare ser det som
en kontrollfunktion, arbetsgivare ser det som ett verktyg för att säkerställa arbetsmiljön
och minska upplevd stress samt säkerställa för den enskilde vem som har utfört besöket.
 Verksamhetsplan med indikatorer är framtagen och skall läggas i Stratsys, mätning av
måluppfyllelse startar i september.
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Hemtjänstens ledningsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag till omorganisering för att
skapa stordriftseffekter, för att nå budget i balans. När förslaget är framtaget och lokal
satt sker facklig samverkan och riskanalys för att arbeta fram slutgiltigt beslut.

//Maria Stenmark, verksamhetschef
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Lägesrapport till utskottet för trygghet och stöd
Månad: Juni
Verksamhet: Hälso-och sjukvård och Hälsofrämjande
Namn / Verksamhetschef Carina Andersson
Vad har hänt?
Vad har hänt i verksamheten den senaste månaden/månaderna?
Covid:
Vi fortsätter att arbeta med att säkerställa att alla verksamheter håller i och håller ut gällande
Covid -19
Hälsofrämjande förebyggande enheten:
 Seniordagen med temat ”Bo bra på äldre dar” är genomförd och detta helt digitalt.
Fungerat mycket bra och med bra respons ifrån seniorföreningar mfl.. 164 visningar. Vi
bedömer att vi har nått fler på detta sätt än via en traditionell föreläsning. Materialet som
användes under dagen kommer fortsatt att användas vid kommande aktiviteter och
föreläsningar.
 Broschyr kring Äldre och deras boende är framtagen


Föreläsning kring spelmissbruk genomförd 26/5.



Rekrytering i samband med pensionsavgång pågår.

Rehabenheten:
Det är ett ansträngt men hanterbart läge när det gäller fysioterapeuter. Detta pga en längre
sjukfrånvaro samt vab. Sommarsituationen under kontroll.
Sjuksköterskeenheten
Läget är fortsatt ansträngt. Det är ett antal sjuksköterskor som sagt upp sig under våren och alla
nyrekryterade finns inte på plats ännu.
Sommarsituationen är under kontroll men väldigt ansträngd. Vi har fler bemannings sköterskor
inne i år än vad vi normalt brukar ha.
Sjuksköterskorna har och har haft en väldigt tuff arbetssituation då de under senaste månaden
vårdat ett flertal yngre patienter i livets slut men också andra väldigt vårdkrävande patienter med
många och långa dagliga besök.
Korttidsenheten
Växelvården har startat upp igen. Vi ser ett ökat tryck på korttidsplatser och just nu är det fullt
både i Ale och på Lekmannagatan Ytterby.
Vi fortsätter med antigen tester 2 dagar/vecka på frivillig basis för att säkerställa att inte smitta
kommer in på enheten.
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Vad är i pipeline?
Vad är på gång inom verksamheten?



Seniorcafét på Rexegården öppnas upp med gällande restriktioner 14/6.
Planering inför Anhörigdagen (3 heldagar!) pågår
.

Något annat som är av vikt att informera om?
Har det hänt något annat utöver det vanliga?

8 Information om uppdrag digitala inköp - :

Denna behandling '8 Information om uppdrag digitala inköp' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karolina Tolic

1(4)

2021-05-24

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097-3)
Sammanfattning
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Juridisk bedömning
Ett ramprogram för LSS-bostäder berörs av ett antal lagar och regler, bland annat plan och
bygglagen PBL (SFS 2010:900), Boverkets byggregler (BFS 2011:6) (BBR) och lagen om skydd
mot olyckor (SFS 2003:778). Bostad med särskild service för vuxna personer är en insats enligt
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lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen
(2001:453).

Bakgrund
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
inkommit och remitterades till beredningen för trygghet och stöd på kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 juni.
Motionen föreslår följande:
I syfte att tydligt markera både vid egen produktion och för privata aktörer hur
LSS-bostäder ska planeras och utformas föreslår Utvecklingspartiet:
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer
som representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och
förslag.
I motionen framhålls exempel på ramprogram för LSS-bostäder från Göteborgs stad,
Stockholm stad och Botkyrka kommun.
Bostad med särskild service (BmSS) för vuxna personer är en insats enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453)
(SoL). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad.
Vid utformning av byggnaden är gällande lagstiftning och myndighetskrav styrande. I det fall
olika lagstiftningar har krav för samma område men kraven skiljer sig åt ska det krav som är
starkast eller högst användas och utgöra grund för lokalernas utformning. I samband med
enskilda bostadsobjekt kan specifika krav ställas eller det kan finnas behov av att specificera
vissa fakta som underlag för dimensionering av lokalerna. Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger
vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens standard ska vara enligt gällande
byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med hänsyn till den enskildes
servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 1992/93:159, s. 86).
Verksamhetens bedömning
Ramprogram vänder sig till alla inblandade i förstudie, projektering och byggande av bostad
med särskild service (BmSS) i egenproduktion. Dokumentet är utformat för att underlätta
arbetet med ny- och ombyggnation i projekterings- och produktionsskede.
Tar man Göteborgs stads ramprogram som exempel, är det framtaget i samverkan mellan
boendeplanering funktionshinder, lokalförvaltningen, fastighetskontoret och
lokalsekretariatet. Inom Göteborgs stad fanns vid framtagande av ramprogram tio stadsdelar
samt fackförvaltningar vilket försvårade samordningen av arbetet i framtagande av vägledning
vid byggnation av boenden och verksamhetslokaler. Liknande kommunal struktur med flera
förvaltningar finns i Stockholms stad och Botkyrka. Ramprogrammen i dessa kommuner är
fattade av övergripande politisk instans, då det avser förvaltningsövergripande arbete.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens
behov.
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60-tal av Sveriges 290 kommuner har endast en förvaltning och Kungälvs kommun är en av
dessa. Detta innebär att sektorerna som ansvarar för samhällsbyggnad och
funktionshinderfrågor ingår i en och samma förvaltning. Utifrån detta har Kungälvs
kommuns förvaltning tagit fram en funktionsbeskrivning för gruppbostäder, bostäder med
särskild service. Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit fram kommer
finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Denna funktionsbeskrivning anger vilka egenskaper Kungälvs kommun vill att kommunens
framtida bostäder med särskild service ska ha för att lokalerna ska vara långsiktigt funktionella
och hållbara. Funktionsbeskrivningen är tänkt att användas vid upphandling, inhyrning eller
byggnation av bostäder med särskild service och är framförallt skriven utifrån att läsaren är
fastighetsägare/byggherre, arkitekt eller annan teknisk konsult. Syftet är att oavsett i vems regi
byggnationen är, så ska alla utgå från samma förutsättningar och krav.
Funktionsbeskrivningen är skriven utifrån kommunens krav och behov relaterade till
byggnadsverket. Funktionsbeskrivningen ersätter inte de grundläggande krav som nationell
lagstiftning, förordningar, föreskrifter och branschregler ställer inom respektive område, utan
är ett komplement. I vissa fall kan funktionsbeskrivningen ange en högre eller starkare nivå än
vad lagstiftningen anger som standard. Funktionsbeskrivningen är även syftad till att med
tiden, och i samband med specifika projekt, utvecklas utifrån att nya kunskaper erhållits och
nya beslut tagits.
Vidare finns den så kallade Lokalförsörjningsplanen för Kungälvs kommuns lokalförsörjning
2021 2024, med utblick mot 2028. Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är
fastställt av Kungälvs kommuns kommunstyrelse. Lokalförsörjningsplanen presenterar
planering från de tre sektorerna; Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt Samhälle och
utveckling och är en sammanfattning av respektive sektors viktigaste planer och behov och
baseras bland annat på kommunens politiska mål.
Verksamheten bedömer att motionen ska anses besvarad, och att ramprogram för LSS inte
behöver tas fram då det finns en framtagen funktionsbeskrivning för gruppbostäder, BmSS.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
berörs av ärendet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Följande mål i Agenda 2030 berörs av ärendet:
 Mål 3 - att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar.
 Mål 11 - att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga
och hållbara.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Plan för funktionshinderpolitiska arbetet där syftet är att skapa förutsättningar för delaktighet,
tillgänglighet och jämlikhet för alla i Kungälvs kommun och att tydliggöra
funktionshinderaspekten i all kommunal planering.
Vidare är ärendet kopplat till Lokalförsörjningsplanen som är fastställd av kommunstyrelsen
inom ramen för budgeten. Här redovisas behov och kommande arbete avseende bland annat
boenden med särskild service.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Personer med funktionsnedsättning/funktionshinder ska kunna bo så likt andra människor
som möjligt. Detta är viktigt för att personer med psykiska eller fysiska svårigheter i sin
livsföring ska känna delaktighet och inkludering i samhällets gemenskap på samma sätt som
andra. Kommuner har skyldighet och ansvar att inrätta bostäder med särskild service för
personer med funktionsnedsättning/funktionshinder, och det är därför viktigt att detta
återspeglas i kommunens planerings, - och styrdokument. Bedömningen är dock att detta idag
uppfylls med redan existerande funktionsbeskrivning och Lokalförsörjningsplan.

Ekonomisk bedömning
Ett ramprogram är i sig inte mer kostnadsdrivande än en funktionsbeskrivning av ett LSS
boende. Både ramprogram och funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och
innehåll och är vägledande vid byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån
målgruppen och verksamhetens behov.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Lena Arnfelt
sektorchef
Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS
För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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§ 95/2020

Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i
Kungälvs kommun (Dnr KS2020/1097)
Laila Persson (UP) har inkommit med en motion om ramprogram för LSS-bostäder i
Kungälvs kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Beslut
Motionen remitteras till beredningen för trygghet och stöd.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun:
Framtagande av LSS-bostäder i Kungälvs kommun har länge varit underdimensionerat och
lågt prioriterat. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en
rättighetslag som kompletterar socialtjänstlagen, och som garanterar att personer som
tillhör LSS-målgruppen och har behov av LSS-insatser ska få dessa verkställda inom 3
månader. Bland dessa insatser ingår boende med särskilt stöd och service för vuxna (BmSS).
Enligt de senaste rapporterna som skickats till IVO, inspektionen för vård och omsorg har
Kungälvs kommun just nu ett flertal personer som fått positiva beslut om boende, med
särskilt stöd och service enligt LSS, där kommunen inte har kunnat erbjuda en bostad. Några
har väntat över ett år på att få en bostad. Hittills har Kungälvs kommun betalat 2 miljoner i
vite för att de inte kunnat tillhandahålla dessa LSS-bostäder inom rimlig tid.
Många kommuner i Sverige har tagit fram ramprogram för LSS-bostäder, så kallat Boende
med särskilt stöd och service (BmSS) , goda exempel finns exempelvis i Botkyrka,
https://www.botkyrka.se/download/18.1f8ca734160d9fa5a9c49754/1516802244573/Riktli
njer%20f%C3%B6r%20lokalfunktionsprogram%20f%C3%B6r%20s%C3%A4rskilda%20boende
n%20m%20m.pdf
Stockholm, https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1821755
Göteborg, https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a259adb-c89d-40ec-91a90a901da5e02d/Ramprogram+BmSS+Egenproduktion+utg%C3%A5va+180504.pdf?MOD=AJP
ERES
I syfte att tydligt markera både vid egen produktion och för privata aktörer hur LSS-bostäder
ska planeras och utformas föreslår Utvecklingspartiet:
-

Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.

Utvecklingspartiet/Laila Persson
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§ 34/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________
Beredningen för trygghet och stöd lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS
För kännedom till:

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 34/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________
Beredningen för trygghet och stöd lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS
För kännedom till:

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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10 Information TUM sommaraktiviteter - :

Denna behandling '10 Information TUM sommaraktiviteter' har inget tjänsteutlåtande.
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12 Övriga frågor - :
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