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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för Trygghet och stöd Sammanträdesdatum 2021-09-21 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-09-27 

Datum då anslag tas 
ner 2021-10-19 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   

    
 

 BEREDNINGEN 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 Plan 3 sammanträdesrum Hamnen  

 Tisdagen den 21 september 2021 Klockan 16:00-18:14 
  

Beslutande Britta Malmberg (M) Ordförande 
 Ewa Wahlin (UP) Vice ordförande 
 Mona Haugland (S)  
 Isabella Brogren (S)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Åsa Avenius (SD)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Rose-Mari Engdahl (M)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf §27-32 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Britta Malmberg (M)  

   

Justerande   

 Ewa Wahlin (UP)  
 

Ej närvarande   
 

 
  

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt §§27-29 Sektor Trygghet och stöd  

 Rolf Fransson  §§27-32 Sektor Trygghet och stöd  

 

Karin Ek Thorbjörnsson 
§§27-32 

Kommunkansliet 
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§ 27/2021 

Val av justerare 

 Till justerare föreslås Ewa Wahlin (UP) 
  

Beslut 

            Till justerare utses Ewa Wahlin (UP) 
__________ 
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§ 28/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
Tillkommande ärenden 
 
Mötesagenda 18/10- Övriga frågor 

   
 
Kerstin Petersson (L): Fördelning av stadsbidrag- Övriga frågor.  

 
  

Beslut 

            Dagordningen fastställs 
__________ 
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 § 29/2021 

Information från förvaltningen 

 

• Presentation av Rolf Fransson – Verksamhetsledare Sektor trygghet och stöd.  

• Lena Arnfelt sektorchef informerar: 
  

Sommaren 202 

• Bra planering inför sommaren förutom ett Lss-boende. 

• Brist på vikarier på några boenden uppstod under sommaren.  

• Ytterligare ett avtal gjordes under sommaren. Avtalet innebar att ersättning tillkom för 
personal inom äldreomsorg och funktionshinder som arbetat under en sammanhängande 
period under sommaren. Avtalet gällde både ordinarie och vikarier. 

• En IVO-anmälan inkom gällande ett LSS-boende. IVO genomförde en oanmäld 
inspektion. Inspektionen är pågående.  

• Utmanande situationer på två LSS-boenden. Anhörig har polisanmält verksamhetschef på 
ett av dessa. Dialog pågår nu och man jobbar med åtgärder på boendet. Personal har 
metodstöd och handledning.   

 
Omorganisation hemtjänst 

• Pågår enligt plan.  

• Alla medarbetare har varit på information och dialogträff med ledningen inom stöd i 
ordinärt boende. Innehöll information om den nära vården. 

• Nytt arbetssätt som krävs för att klara framtida kompetensförsörjning samt omställning 
till den nära vården.  

 
Covid-19 

• Två boenden hade smitta med mildare symptom under sommaren. 

• I dagsläget ingen smitta inom LSS.  
 

Stadsbidrag 2021 
Information om fördelningen av stadsbidrag inom Trygghet och stöd  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet   
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 30/2021 

”Framtidens LSS” – arbetsnamn? 

 
Vision- Stödja våra medborgare till ett självständigt och aktivt liv för att kunna bidra och 
känna meningsfullhet till vårt gemensamma goda Kungälv. Alla ska känna sig behövda. 
 
Beredningen diskuterar visionen och arbetsnamnet. 
En dialog förs om hur mycket av LSS-verksamheten som ska inkluderas. Synpunkter förs fram 
om huruvida det kan vara för brett och att fokus istället ska ligga på boende och aktiviteter 
som hör till. Ordförande föreslår arbetsnamnet: LSS-boenden samt daglig verksamhet. 

  
 Beredningen diskuterar en önskan av att få mer info och input från verksamheten och 
anhöriga.  

 
 
   
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 31/2021 

Brainstorming – Framtidens LSS 

  
  
Beredningen diskuterar möjligheten till besök från verksamheten samt genomförandet av 
studiebesök. 
 
Ett förslag är att bjuda in verksamhetschefen för socialtjänsten för att få mer information om 
insatser och arbetssätt från deras håll. Beredningen för dialog med Rolf Fransson.  
 
Beredningen diskuterar studiebesök och möjligheten att dela upp sig i mindre grupper för att 
kunna genomföra dessa. Synpunkter om att fokusera på boenden och aktiviteter som 
exempelvis daglig verksamhet förs fram. Beredningen diskuterar olika förslag på verksamheter 
att besöka. 
 
Ordförande föreslår att beredningen läser på om LSS-lagstiftning och att punkten studiebesök 
diskuteras vidare vid nästa sammanträde.  

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 32/2021 

Övriga frågor 

  
Mötesagenda 18/10 
Beredningen diskuterar mötesagendan för 18/10 och kommer fram till att sammanträdet i 
oktober äger rum mellan kl. 15:00-18:00.   

   
 

Fördelning av stadsbidrag 
Lena Arnfelt informerar om fördelning av stadsbidraget 2021.   
 


