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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för Trygghet och stöd Sammanträdesdatum 2021-11-16 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-11-22 

Datum då anslag tas 
ner 2021-12-14 

    
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, digitalt via Teams 

 Tisdagen den 16 november 2021 Kl. 16:00-18:35 
  

Beslutande   
 Britta Malmberg (M) Ordförande 
 Kerstin Petersson (L)  
 Åsa Avenius (SD)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Rose-Mari Engdahl (M)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 39–48 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Britta Malmberg (M)  

   

Justerande   

 Anne-Christin Engwall (KD)  
 

Ej närvarande Ewa Wahlin (UP) Vice ordförande 
 Mona Haugland (S)  
 Isabella Brogren (S)  

 

 
  

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt Sektor Trygghet och stöd §§39-43 

 Maria Stenmark Sektor Trygghet och stöd §42 

 Thomas Alpner  Kommunfullmäktiges ordförande §§ 39-43 
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§ 39/2021 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Anne-Christin Engwall (KD) 

Beslut 

            Till justerare utses Anne-Christin Engwall (KD) 
 

__________ 
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§ 40/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

  
 Inga tillkommande och utgående ärenden. 
 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 41/2021 

Information från sektorn 

 
 Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och stöd, informerar om följande: 
  
 Covid-19 och dess effekter på verksamheten 

• Stabilt- Ingen smitta 

• Alla som bor på äldreboende har fått dos 3 

• Alla som bor på LSS-boende ska erbjudas dos 3 

• Äldre personer med hemtjänst blir vaccinerade på vårdcentralen 

• Vård och omsorgspersonal inom ÄO erbjuds dos 3 
 

Äldreomsorgen under pandemin 2020:80 SOU 

• Behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden. 

• Höja ambitionsnivån, status och attraktionskraft i omsorgsyrkena. 

• Arbetsgivarna: 
o Förbättra förutsättningarna för ledarskap 
o Förbättra anställningstryggheten, personalkontinuiten samt minska andelen 

personal med timanställning.  

• Förstärk den medicinska kompetensen- Kommissionen 

• Sjuksköterskekompetens bör finnas på varje särskilt boende. 

• Språkutbildningsinsatser.  
  

Kompetenshöjande insatser 

• Statliga medel fram till 2024 för att höja kvaliteten i verksamheterna- Äldreomsorgslyftet 

• Äldreomsorgslyftet- riktar sig till både medarbetare och chefer 

• Innehåll: Grundutbildning till undersköterska samt yrkeshögskola med fördjupning 

• Högskoleutbildning för chefer  
 
 Öka kvaliteten i verksamheten  

• Statliga medel för att öka bemanningen, medel till hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende. 

• Statliga medel för att förstärka med sjuksköterskor på äldreboenden 

• Statliga medel för att minska antalet timanställda.  
 

Långsiktigt arbete krävs 
Sektorn har startat upp tvåårigt projekt i syfte att: 

• Öka kvalitén i bemanningsprocessen, både tillsvidare och korttidsrekrytering. 

• Minska antalet timanställda 

• Sänka sjukfrånvaron 

• Förbättra arbetsmiljön 
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Beredningen för dialog med Lena Arnfelt.  
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 42/2021 

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235) 

 
 För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande 

kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 

omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. 

 
Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 

kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå brukaren 

med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få inspiration till 
en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. Det 
skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till hemtjänstutförare om så 

önskas. Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas där också hela 
distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en obruten kylkedja 

införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer. 

 
Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på ett 

beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning som 

ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras. 

 
Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15 

Uppdrag inköp 

Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR 210724 
 

Förslag till Kommunstyrelsen 

                                  1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare. 
                                  2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma  
                                      med ett förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör 
                                      gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution. 
 

__________ 
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 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 43/2021 

Info- Heltidsresan 

  
 Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och stöd, informerar om följande: 
 

• Långsiktigt perspektiv på heltidsresan- framtidens personal  

• Bakgrund 

• Överensstämmelse med region och kommunal- heltid ska vara en norm. 
1. Alla nyanställda ska vara på heltid. 

- De som nyanställs i välfärden ska anställas på heltid och också arbeta heltid.  
2. Minska antalet tidsbegränsade anställningar 
     - Ge fler tidsbegränsat anställda möjlighet till relevant utbildning och kompetens för att 
bli tillsvidareanställda.  
3. Öka andelen arbetad tid som utförs av ordinarie omsorgspersonal. 
    - Fler medarbetare behöver gå från deltid till heltid genom att sysselsättningsgraden 
ökas för befintlig personal.   

 

• Filmen: Så fungerar det med heltid. 
  

Vad gäller vid heltid i Kungälvs kommun? 

• Alla nya månadsanställningar bör anställas på heltid. Gäller även månadsvikariat. 

• Alla anställda har rätt till heltidsanställning.  
 

Nytt heltidsmått natt 

• Ett avtal 

• Kortare nattarbetstid från 1 april 2022 
 

Syftet 

• Heltid som norm ska trygga framtidens kompetensförsörjning 

• Arbete pågår lokalt för att kunna möjliggöra fler heltidsanställningar 

• Nytt heltidsmått natt från 1 april 2022 

• Bättre kontinuitet på arbetsplatsen, mindre tid utförd av timavlönade 

• Bättre anpassning till brukarens och verksamhetens behov 

• Ökad jämställdhet 

• Attraktiv arbetsgivare 
 

 
Beredningen för dialog med Lena Arnfelt.  
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Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 44/2021 

Frågor från revisionen 

  
Ordförande går igenom revisionens frågor. 
Beredningen diskuterar frågorna.   

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 45/2021 

Studiebesök 

Beredningen för dialog om studiebesök och planerar att dela upp sig på följande sätt: 
 

Åsa Avenius (SD) och Rose-Mari Engdahl (M) planerar att besöka Vitmossegatans 
serviceboende. 
Britta Malmberg (M) och Anne-Christin Engwall (KD) planerar att besöka Rådmansgatans 
servicebostad. 
Bernt Lundborg (S) och Kerstin Petersson (L) planerar att besöka Korsriddaregatans boende 
med särskild service.  

  
Britta Malmberg (M) planerar att även besöka ett kooperativ.  

 
 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 46/2021 

Mötestider 2022 

 
Ordförande frågar beredningen hur de ställer sig till att byta dag från tisdagar till onsdagar 
under 2022. 
Beredningen för dialog och är överens om att sammanträdet fortsatt sker på tisdagar.  

 
 Extramöte 

Ordförande frågar beredningen hur de ställer sig till att boka in ett extramöte i januari samt 
föreslår ett nytt datum för ordinarie möte i januari. 
 
Beredningen för dialog och kommer fram till att ha extramöte 2022-01-11, samt att flytta fram 
ordinarie möte till 2022-01-25. Under extramötet önskar beredningen att bjuda in Rolf 
Fransson. Beredningen önskar inte sekreterarstöd under extramötet.  
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-16 
Sida  14 (15) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 47/2021 

Protokoll oktober 

Beredningen för dialog om protokollet för oktobersammanträdet som inte har justerats. En 
diskussion förs om vad som sades på föregående sammanträde och om den 
protokollsanteckning som vice ordförande vill lämna.   
 
Ordförande föreslår att punkten ska tas upp igen på nästkommande möte eftersom vice 
ordförande inte kunde närvara på dagens sammanträde.   

  
 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 48/2021 

Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


