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§ 51/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Morgan Carlsson (SD). 
 

Beslut 

           Till justerare utses Morgan Carlsson (SD). 
__________ 
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§ 52/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet. 

 

Beslut 

            Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 53/2021 

Information från sektorchef 
 Sektorchef Lena Arnfelt informerar 
 

Information om AME  
 Ett anonymt brev har inkommit om oegentligheter gällande kompisanställning, samt 

missnöje med arbetsmiljön inom enheten. 
Vid den utredning som gjorts tillsammans med hr och jurist hittades inget som tyder på 
oegentligheter. 
 Personalen är inte nöjda med arbetsmiljön och man känner ingen tillit till 

enhetschefen. 
 Utredning har gjorts men inga brister har hittats.  
 Stöd ges, via företagshälsovården, till den enhetschef det handlar om. 
 Gruppen har träffat verksamhetschef och kommundirektör där de fått berätta vad de 

känner och man har rett ut de frågor som gruppen haft. 
 För säkerhets skull görs ytterligare en utredning. Annika återkommer när den är klar. 
 En eka som tillhör enheten är slängd på tippen då man inte ansåg att det gick att göra 

något åt den. 
 Rykte om manipulering av mätaren på miljölagets båt samt att båten varit ute och åkt 

på helgerna. 
 Dialog förs med verksamhetschefer om arbetsmiljön. 
 Frågan om att arbetsmiljön skulle vara dålig har inte kommit upp på möten med 

samverkansgruppen. 
 
Covid 

 Ingen smittad i enheterna 
 Tid för vaccination fas 2 bokas på Kronans apotek. 
 Vaccination för fas 4 har påbörjats.  
 Enligt VGR får endast sommarvikarier inom äldreboende prioritering av vaccination. 
 Respektive vårdcentral för varje äldreboende står för vaccinering. 
 Tilldelningen till dos 2 har kommit men inte tillräckligt för dos 1. 
 
Antalet doser ökar från nästa vecka. 

 
 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 54/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
Makki Al Musawe, verksamhetsledare ger den vanliga månadsrapporteringen med siffror samt 
ger återkoppling gällande analys Kolada. 

 
 

 Siffror för självförsörjning redovisas vid nästa sammanträde med utskottet. 
 Genomgång av nyckeltal för tiden från ansökan till beslut och inflyttning  
(särskilt boende, äldreboendeplats). 
 Siffror för antal äldre i kommunen jämfört med andra kommuner och GR redovisas 

vid nästa sammanträde med utskottet för trygghet och stöd. 
 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 55/2021 

Information enligt årshjul 
Måluppföljning 
Linda Svensson informerar  

 Genomgång av Sjukfrånvaro 2020 och 2021 (helår och månadsvis) Trygghet och stöd. 
 En strategisk plan tas fram om hur hr ska arbeta med frågan kring 

långtidssjukfrånvaron. 
 
Ett närmare arbete med Försäkringskassan och vårdcentralerna kommer att inledas. 

 
Personalrapportering 
Lena Arnfelt informerar 

 Genomgång av Stratsys Central delårsrapport 1 2021 – äldreboende och LSS 
Inget av målen är röda och man arbetar enligt plan. 
Äldrebostäder byggs mer sällan medan LSS boende byggs oftare men med färre platser.  
 Genomgång av Uppföljning 2 – tertial 2 2020 (Trygghet och stöd) 
Ett nära samarbete med MiniMaria där uppföljning sker regelbundet. 
Man arbetar med hälsofrämjande aktiviteter och sociala nätverk samt motivation för 
integration. 
Kartläggning pågår för översyn och samordning inom det förebyggande arbetet och 
beräknas vara klart i oktober 2021.  

 
Redovisning av uppföljning gällande parboende på LSS ger vid sammanträdet i september för 
utskottet för trygghet och stöd 
 
Status på uppdrag 

 Lena Arnfelt går igenom status på uppdrag enligt T1-rapportering.  
 

Beslut 

          Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-06-09 
Sida 8 (13) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 56/2021 

Lägesrapporter 
 Sandra Hulten Johansson, verksamhetschef Vård och omsorgsboende informerar; 

 
 Antal rekryterade sommarvikarier 
 Under sommaren kommer ordinarie personal att täcka upp för att ge medicinering 

inom andra enheter. 
 Utbildning i förflyttning av människor 
 Alla sommarvikarier inom äldreboende har erbjudits vaccination 
 Restriktionerna för skyddsutrustning har släppt något men man är fortfarande 

försiktig. 
 Man har börjat med sporadiska aktiviteter för de boende 

 
Maria Stenmark, verksamhetschef Stöd i ordinärt boende informerar; 

 
 3st nya verksamhetsledare 
 Webbaserade introduktioner 
 Svårt med delegerad personal under sommaren. 
 Flertalet av de som sökt sommarvikariat är manliga vilket kan vara en nackdel då 

många av brukarna önskar kvinnlig personal. 
 Organisationen står stabilt inför sommaren. 

 
Carina Winkler Keithsdotter, verksamhetschef LSS-boende, daglig verksamhet och barn och 
unga informerar; 
 

 Bemanning under sommaren: målet är att bemanningen ska vara klar senast v.25. 
 Korttidsenheten – alla vikariat är tillsatta 
 Rehabenheten – halv bemanning under sommaren och inga vikarier behövs 
 En fysioterapeut är långtidssjukskriven 
 Sjuksköterskeenheten – Vikarier hyrs främst in från bemanningsföretag.  
 Alla vikariat, främst jourtider, är inte tillsatta men man räknar med att få ihop till 

minibemanning. 
 LSS – det saknas vikarier inför sommaren, framför allt inom en enhet där det krävs 

ingående kunskap om brukarna. 
 Vaccination för ordinarie personal är inte klar. Ingen vaccination för vikarier. 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 57/2021 

Information om uppdrag digitala inköp 
Maria Stenmark informerar;  

 
 I dialog med andra kommuner kring hanteringen av digitala inköp. 
 Ett förlag för att underlätta hanteringen är att leverantören inte behöver skicka fakturan 

via kommunen utan att brukaren i stället betalar via e-legitimation.  
 Eventuellt starta en brukarreferensgrupp 
 Man behöver upphandla lägre priser när det inte längre är ett pilotprojekt. 
 Ärendet lämnas till Kungälvs kommunala pensionärsråd (KPR).  

 
 

Beslut 

          Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 58/2021 

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2020/1097) 
 
- 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 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 25 maj 2021 
Protokollsutdrag - Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun - 
Beredningen för Trygghet och stöd  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet. 
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 § 59/2021 

Information TUM sommaraktiviteter 
 Thomas Hermansson, Enhetschef, Sociala resurser informerar; 
 
 Genomgång av Sommar med trygga ungdomsmiljöer 

 Socialstyrelsen har tilldelat Kungälvs kommun ett bidrag om 530.000 kronor märkt till 
lovaktiviteter för barn och unga. 

 Pengarna inkommer sent och det är svårt att planera aktiviteter inför sommarlovet 
men de kan användas till kommande lov under året. 
I år har man valt att anordna aktiviteter för ungdomar, födda 2008 och upp till 18 års 
ålder. 

 Det har varit ett stort intresse och många anmälningar har inkommit för de olika 
sommaraktiviteterna som anordnas runt om i kommunen. Tyvärr så har man fått säga 
nej till många då det är fullbokat. 

 Många tips och idéer om aktiviteter inkommer från civilsamhället. 
 Fältare kommer att vara på plats alla kvällar under sommarlovet. 

 
Fråga från kommunstyrelsens ordförande, via utskottets ordförande Pia Gillerstedt(S); 
 
Vilka insatser gör man inför sommaren för kommunens alla motorintresserade ungdomar? 

 En dialog startade innan pandemin bröt ut och man gör nu ett omtag i arbetet med 
att föra en dialog med ungdomarna och därigenom försöka göra situationen bättre. 

 Fältarna möter upp och olika enheter inom kommunen och externa verksamheter 
samverkar i frågan.  

 Ett förslag är att ordna en samlingsplats som en trygg träffpunkt med olika aktiviteter 
och med fältare på plats. 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 60/2021 

SIA (Studier, introduktion, arbete) 
Agneta Svensson från AME och Anna Larsson, tf verksamhetschef Sociala resurser 
informerar; 
 

 Syfte: 
Utifrån politiska mål och uppdrag är syftet med projektet att utveckla innovativa och effektiva 
arbetssätt kring studier, introduktion och arbete utifrån målgruppen nyanlända med behov av 
extra stöd. 

 Målgrupp:  
Gruppen som är i etablering/förlängd introduktion 
 

 Samverkan mellan enheterna EMI, AME och vuxenskolan SFI 
o Summering våren 2021 (januari till maj) 
o All personal AME, SFI och EMI deltog vid uppstartsmöte 
o Projektledare för SIA deltar på möte vid individforum varannan vecka 
o Upparbetade rutiner kring dokumentation 
o Utbyte och samverkan med EMI och Framsteget 
o Information om ansökningsförfarande till feriearbete har genomförts i en klass 

på SFI av personal från AME. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 61/2021 

Övriga frågor 
 Harmonisering av färdtjänsttaxan 

o Frågan tas vidare till första sammanträdet, med utskottet för trygghet och stöd, 
efter sommaren och bjuder in tjänsteperson från sektor samhälle och 
utveckling för mer information i ärendet. 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


