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 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/Digitalt   
 Tisdagen den 23 mars 2021 klockan: 16:00-18:00  

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

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf  19-25 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Britta Malmberg Ohlsson (M)  
   
Justerande   
 Ewa Wahlin (UP).  

 
Ej närvarande Isabella Brogren (S)  

 

 

Övriga deltagare   
 Carina Winkler-Keithsdotter Sektor trygghet och stöd §§ 19-21 
 Susanne Ek Sektor trygghet och stöd §§ 19-21 
 Lena Arnfelt Sektorchef trygghet och stöd §§ 23-25 
 Stefan Sarajärvi Sektor trygghet och stöd § 22 
 Mari-Therése Bokvist Sektor trygghet och stöd § 22 
 Johan Sjöholm Sektor trygghet och stöd §§ 23-25 
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§ 19/2021 

Val av justerare 
Till justerare föreslås Ewa Wahlin (UP). 

Beslut 

        Till justerare utses Ewa Wahlin (UP). 
__________ 
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§ 20/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Övriga frågor 
 

 Funktionshinderpolitik webinarium 
 

Beslut 

           Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 21/2021 

Introduktion LSS-boende 
Verksamhetschef Carina Winkler-Keithsdotter och enhetschef Susanne Ek informerar om 
LSS-boenden i Kungälvs kommun samt vilka behov de ser för framtiden; 
 
LSS-boenden 
 

 Kungälvs kommun har bland annat köpta LSS-platser. 
 Två nya boendeenheter; serviceboende 8 platser, gruppbostad 6 platser.  
 Olika behov inom LSS; de som har mildare problematik vill sällan bo i gruppboenden, 

utan bostäder som är mer servicelägenheter.  
 ”Hemmasittare”, ofrivillig frånvaro: ofta föräldrar som tar kontakt med kommunen. 
 Kommer även brukare utifrån; fler flyttar från Göteborg ut till kranskommunerna. 
 Idag cirka 150 personer i LSS-boenden i Kungälvs kommun. 

 
Ej verkställda beslut 
 

 Ej verkställda beslut, de beslut som är mer än tre månader gamla 
 Kön minskat, men ökar när det kommer nya beslut 
 

Behov för framtiden - LSS 
 
 Ny målgrupp inom LSS: Äldre 

o Fysiska anpassningar samt demensproblematik 
o Finns behov av LSS med äldreinriktning – bör vara åtskilt ordinarie äldreomsorg. 
o Inte enbart bygga LSS-boenden centralt, finns behov av att sprida ut. 
o Behov av LSS-boenden med inriktning 
o Exempel: Uppsala kommun ”Morgondagens LSS”; Miljöterapeutisk daglig 

verksamhet. 
LSS behöver genomsyras av brukarens behov och intressen; ska finnas valmöjligheter. 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 22/2021 

Information Seniordagen 
 

Stefan Sarajärvi och Mari-Therese Bokvist från Hälso, - och Förebyggandeenheten, 
Anhörigstöd presenterar sig för beredningen. De håller information om Seniordagen som äger 
rum den 21 maj 09:00-12:00. 
 

 Vad är seniordagen? Fokus på seniorer i Kungälvs kommun 
o Kombination av nöje och kunskap 
o Sätta äldrefrågor i fokus 

 Forum att nå de äldre 
 Seniordagen har anordnats i cirka 20 år. Cirka 250-300 deltagare senaste åren. 
 Ett 50-tal utställare från näringsliv, kommunala verksamheter, kyrkor, organisationer 

m.fl. 
 Seniordagen 2021 

o Sker digitalt i stället för att ställas in. 
o Streamas live från kommunens hemsida men kan även ses i efterhand. 
o Blandning av förinspelade filmer och direktsänt innehåll. 
o Förinspelade filmer: Trygghetsboende, tryggt boende samt 55+ boende. 
o Fokus i år blir Äldres boende 

 Utgår även ifrån policyn Äldres boende. 
 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 23/2021 

Information från sektorchef 
 
Sektorchef Lena Arnfelt ger en lägesuppdatering med anledning av  
 

 Covid-19 och pågående vaccination.  
 Ny personal i sektorn 
 Statliga medel 

 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-23 
Sida 8 (9) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 24/2021 

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och 
styrdokument (Dnr KS2019/0192) 
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än 
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre 
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en 
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre 
att lämna opraktiska stora bostäder.  
 
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar 
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn 
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att 
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie 
bostadsbeståndet. 

  
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses 
slutfört och därmed avslutat. 

  

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk 
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument 
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende 
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning 
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

 
 
__________ 
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 § 25/2021 

Övriga frågor 
 
Barnkonventionen 
Lena Arnfelt och Johan Sjöholm informerar; 
 

 Behövs mer kompetensutveckling 
 Barnens behov och åsikter i utredningsarbetet 
 LUP till beredningen till våren  

 
Funktionshinderpolitik Webinarium  
 
Beredningen bestämmer att punkten behandlas vid nästa sammanträde, den 27 april. 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


