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Datum då anslag 
sätts upp 2022-05-06 

Datum då anslag tas 
ner 2022-05-30 

    
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 4, sammanträdesrum Fästningsholmen samt digitalt 

  Tisdagen den 26 april kl. 16:00-18:40 
  

Beslutande   
 Britta Malmberg Ohlsson (M) Ordförande 
 Ewa Wahlin (UP) Vice ordförande  
 Kerstin Petersson (L)  
 Isabella Brogren (S) Från kl. 16:55 
 Rose-Mari Larsdotter (M) Från kl. 17:00 
 Per-Ante Vikberg (S)  
 Åsa Avenius (SD)  
 Anne-Christin Engwall (KD)  
 Bernt Lundborg (S)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 22-31 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Britta Malmberg (M)  

   

Justerande   

 Ewa Wahlin (UP)  
 

 
 

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt  §§22-26 Sektor trygghet och stöd  

 Anna Lifjorden §§22-24 Sektor trygghet och stöd  

 Helena Niklasson §§22-26 Sektor trygghet och stöd  

 Malin Elmtoft §§22-26 Sektor trygghet och stöd  

 

Debra Wilbert-Ekborg §§24-
26 

Tobiasgården  

 Marie Lundberg §§24-26 Tobiasgården  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-26 
Sida  2 (14) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av justerare ................................................................................................................................................................ 3 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 4 
Information från sektorchef .......................................................................................................................................... 5 
Information - Daglig verksamhet Kungälvs kommun .............................................................................................. 8 
Information- Tobiasgårdens dagliga verksamhet ....................................................................................................... 9 
Planering av studiebesök .............................................................................................................................................. 10 
Remissvar för LSS-boendepolicy ................................................................................................................................ 11 
Tider för arbetsgruppen ............................................................................................................................................... 12 
Övriga frågor ................................................................................................................................................................. 13 
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)..................................................................... 14 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-26 
Sida  3 (14) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

 
 

§ 22/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Ewa Wahlin (UP) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Ewa Wahlin (UP) 
 

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-26 
Sida  4 (14) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

§ 23/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
Tillkommande ärende 
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 

 
 

Beslut 

            Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 24/2022 

Information från sektorchef 

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

Presentation av Anna Lifjorden 

• Ny verksamhetschef för Boende. 
 

Bokslut 2021-Sektor Trygghet och stöd 
 
 Verksamhet- Viktiga händelser 2021 

• Sektorn redovisar positivt resultat 

• Sektorn arbetar fortsatt med att sänka sina kostnader och hitta effektiviseringsmöjligheter 
genom nya arbetssätt 

• Flödet av patienter som får medicinska insatser av hemsjukvård i livets slutskede i 
kommunal verksamhet har ökat 

• Nära vård samt mobila team med läkare, gör att patienter vårdas mer frekvent i hemmet 
med ökat behov av olika insatser 

• Nya boenden inom LSS startade upp med 14 platser. Behov av att köpa platser kvarstår 
men en minskning av köpta platser har skett senaste två åren 

• Fortsatt volymökning inom området vuxna/missbruk 

• Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att 
stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, har gett resultat  

• Äldreomsorgslyftet 

• Kompetenshöjningsinsatser via medel från Omställningsfonden enligt avtalet KOM-KR 
(Kompetens- och omställningsavtal för Kommuner och Regioner) 

• Heltidsresan 
 

Måluppföljning 

• Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

• Åtgärder för budget i balans 

• Kommuners verksamheters kvalitét och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med 
landets bästa kommuner 

• Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

• Full behovstäckning inom vård- och omsorg och LSS 

• Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv 

• Förbättrat näringslivsklimat 

• Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

• Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 

• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 
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Politiska uppdrag 

• Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet 

• Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet 

• Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete 

• Utred vad en halvering av avgiften för trygghetslarmet innebär 

• Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar inom vuxenutbildningen 

• Att utifrån den arbetsmarknadskris pandemin medför motverka ökad arbetslöshet 

• Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet 
 

Volymer 

• Antal redovisade hemtjänsttimmar 

• Väntelista/kö till Säbo 

• Köpta platser LSS 

• Antal ärenden barn och unga 0-20 år 
 
Ekonomi 

• Driftsplan 2021 

• Utfall per verksamhetsområde 

• Åtgärd enl. förvaltningsplan 

• Utfall 2021 

• Ekonomiska konsekvenser av Covid-19 
- Intäkter 
- Personalkostnader 
- Övriga kostnader 

• Betaldagar sjukhus 

• Köpta hospiceplatser 

• Kostnader bostadsanpassning 

• Utbetalning försörjningsstöd exkl. nyanlända 

• Nettokostnad verksamhetsområde 

• Institutionsvård vuxna  

• Institutionsvård barn och unga 

• Familjehemsvård barn och unga 

• Bistånd som avser boende vuxna 
 

Personal Trygghet och stöd 

• Anställda 

• Arbetade timmar 

• Sjukfrånvaro T3 Trygghet och stöd 

• Sjuklönekostnader 
 
Utmaningar 2022 

• Ökade kostnader för barn och ungdomsvård 

• Ökade kostnader för vuxna med missbruksproblem 
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• Sociala boenden 

• Fortsatt hög sjukfrånvaro 

• Kompetensförsörjning 
 

 
Beredningen för dialog med Lena Arnfelt.  

 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 25/2022 

Information - Daglig verksamhet Kungälvs kommun 

 
Helena Niklasson, verksamhetsledare och Malin Elmtoft, jobbcoach, informerar om Daglig 
verksamhet i Kungälv 

 
 Daglig verksamhet 

• Lagstadgad insats enligt LSS 

• En medborgare men funktionsvariation kan ansöka om insats  

• 13 verksamheter i Kungälvs kommun 
 

Mottagningsteamet  

• Processen från beslut till verkställande- att personen fått sin placering 

• Genomförandeplan upprättas 

• 209 DV-beslut 

• 5 nya beslut varav fler beslut på väg in 

• Ca 20-25 nya beslut per år som inkommer 

• Vissa avslutar insatser på grund av anställning, studier, pension, flytt från kommunen etc.  
 

• Evenemang  
 

• Kurser och studiecirklar 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 26/2022 

Information- Tobiasgårdens dagliga verksamhet 

 
 Beredningen för trygghet och stöd har bjudit in Stiftelsen Tobiasgården till sammanträdet.  

 
Debra Wilbert-Ekborg, föreståndare, och Marie Lundberg, verksamhetssamordnare, från 
Tobiasgårdens dagliga verksamhet, informerar om följande:  

 

• Bakgrund och historia 

• Stiftelse som driver verksamheten  

• Riktar sig till personer med autism och andra funktionsvariationer 

• Arbetsuppgifter som kan anpassas efter olika behov. 

• Gården, djur och natur. 

• Helhetstänk 

• En del boenden samt daglig verksamhet 

• Dialog och samarbete med kommunen.  
 
 Beredningen för dialog med Debra Wilbert-Ekborg och Marie Lundberg.  
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 27/2022 

Planering av studiebesök 

 
 Ärendet bordläggs. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 28/2022 

Remissvar för LSS-boendepolicy 

 
Bredningen för dialog om remissvaret som lämnats från Rådet för funktionshinderfrågor. 

 
Ordförande, Britta Malmberg Ohlsson (M), går igenom de delar av dokumentet Framtidens 
LSS-boende som uppdaterats i och med remissvaret. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 29/2022 

Tider för arbetsgruppen 

 
 Beredningen för dialog om kommande tillfälle då arbetsgruppen ska träffas. 

Arbetsgruppen består av: Britta Malmberg Ohlsson (M), Kerstin Petersson (L), Åsa Avenius 
(SD) och Per-Ante Vikberg (S). 

 
 Styrgruppen planerar att träffas: Onsdagen 2022-05-11 kl. 15:30-17:00.   
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 30/2022 

Övriga frågor 

 
 Inga övriga frågor.  

Beslut 

              Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 31/2022 

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 

 
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS).  
Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning. 
 
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende 
Policy- Framtidens LSS-boende 
Remissyttrande- Rådet för funktionshinderfrågor och Kungälvs pensionärsråd 

Förslag till Kommunfullmäktige 

        Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas. 
 
 
     

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Lena Arnfelt 
Annie Alsterholm 

 
 
 


