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 UTSKOTTET 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 Marstrand samt digitalt 

 Onsdagen den 2 februari 2022, Klockan 13:00-16:55 
  

Beslutande Pia Gillerstedt (S) Ordförande 
 Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande 
 Linda Åshamre (S)  
 Marcus Adiels (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Morgan Carlsson (SD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  1-14 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Pia Gillerstedt (S)  

   

Justerande   

 Ancy Wahlgren (UP)  
 

Ej närvarande   
 

 
 
 

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt  Sektor trygghet och stöd §§1-14 

 Anna Larsson  Sektor trygghet och stöd §3 

 Makki Al Musawe Ekonomienheten §5 

 Linda Svensson  HR-enheten §§6,10 

 Annelie Svantesson Sektor trygghet och stöd §§8-9 

 Monica Fundin  Sektor trygghet och stöd §12 

 Susanne Ek Sektor trygghet och stöd §11 

 Marielle Månskär Sektor samhälle och utveckling §13 
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§ 1/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP) 
 

__________ 
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§ 2/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Tillkommande ärende 
 Information- Yttrande gällande föreläggande - Mål 3454-21 avd 34 
  

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 3/2022 

Information från sektorchefen 

 
 Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och stöd, informerar om följande: 
 
 Covid-19 

• Utmanande läge med vård- och omsorgsverksamheter 

• Stor respons på timvikarie-tjänst som lagts ut. 

• Viktigt med tillgång till vikarier.  

• Avtal- för extraersättning när man går in och jobbar- vilket har hjälpt.  

• Gott om vaccinationstider enligt vårdcentralen.  

• Snabbtester- uppskattat ute i verksamheterna. 

• Hemtjänsten 
- Måseskär fick stänga under kort period på grund av sjukdom.   

 
 Utskottet för dialog med Lena Arnfelt.  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 4/2022 

Lägesrapporter 

  
Verksamhetschefer har skickat ut lägesrapporter från verksamheterna inför utskottets möte. 
Utskottet för dialog. 
 
Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och stöd, föreslår att Peter Almgren, verksamhetschef 
Myndighet, ska delta på kommande sammanträden för att kunna informera och svara på frågor 
om lägesrapporten för sin verksamhet.  

 
Utskottet för dialog med Lena Arnfelt.   

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 5/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 
 Makki Al Musawe, verksamhetsutvecklare informerar om följande: 
 
 Uppföljning avvikelser 2022 
 

• Trygghet och stöd- uppföljning 2021 

• Beviljade hemtjänsttimmar per dag 
- Jämförelse med 2020 

• Antal redovisade hemtjänsttimmar 

• Väntelista/kö SÄBO 

• Köpta SOL/LSS platser 2021 

• Statistikrapport- Ej verkställda beslut- kvartal 3, 2021 

• Betaldagar sjukhus 

• Löpta hospiceplatser 

• Utbetalda försörjningsstöd 2020-2021 

• Antal arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

• Antal arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften 18-64 år 

• Arbetslöshet 16-64 år, andel (%) av befolkningen 

• Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen 
 

 
Utskottet för dialog med Makki Al Musawe och Lena Arnfelt 

  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 6/2022 

Personalrapportering 

 
 Linda Svensson, HR-specialist, informerar om följande: 
 
 Sjukfrånvaro 2021 
 

• Sjukfrånvaro 2020 (helår) Trygghet och stöd 

• Trygghet och stöd T3  

• Sjukfrånvaro 2021 - Januari- November 

• Sjukfrånvaro 2021 Myndighet 

• Sjukfrånvaro 2021 Sociala resurser 

• Sjukfrånvaro 2021 Vård och omsorgsboende  

• Sjukfrånvaro 2021 Stöd i ordinärt boende 

• Sjukfrånvaro 2021 Hälso- och sjukvård 

• Sjukfrånvaro 2021 LSS- Boende och daglig verksamhet 
 

Utskottet för dialog med Lena Arnfelt och Linda Svensson. 
 
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 7/2022 

Status på uppdrag 

  
Lena Arnfelt, sektorchef, informerar om pågående och avslutade politiska uppdrag. 
 
Utskottet för dialog med Lena Arnfelt.   

  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 8/2022 

Presentation av SAS 

 
Annelie Svantesson, ny som socialt ansvarig samordnare, presenterar sig för utskottet och 
informerar om uppdraget.  

 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 9/2022 

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439) 

 
 § 45/2021 Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 

(Dnr KS2021/0439). 
Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka 
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser 
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet 
gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1 
år). 
Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst. 
Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man ta 
hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
Motion om att Kungälvs kommun ska stärka och utöka våra äldreboendeplatser i egen regi. 

Förslag till Kommunfullmäktige 

             Motionen anses besvarad. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 10/2022 

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877) 

 
 I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan 

Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand villkoras 
och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga satsningar 
på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de 
språkstödjande insatserna inom verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877-3) 
Motion språkkrav inom omsorgsyrken 
 
Yrkande 
Morgan Carlsson (SD): Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska 
beaktas i förslaget till beslut. 

 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska beaktas i förslaget 
till beslut.          

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Maria 
Stenmark/ToS 
Josefin 
Björkman/ToS 
Lena Arnfelt/ToS 

 För kännedom till  
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 § 11/2022 

Information om kontaktpersoner 

 
Susanne Ek, enhetschef för Funktionshinder LSS och bistånd, informerar om följande: 
 
Kontaktperson enligt LSS 
 

• Vem har rätt till kontaktperson? 

• Beslutsprocessen  

• Rekrytering 

• Social isolering 
 

Utskottet för dialog med Susanne Ek och Lena Arnfelt.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 12/2022 

Information - Regionalt stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck 

 
 Monica Fundin, verksamhetschef, informerar om följande: 
 

Regionalt stödcentrum heder  
 

Bakgrund 

• Beslut i Göteborgs kommunfullmäktige december 2020 om att inrätta ett regionalt 
stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inom Göteborgs 
stad.   

• I syfte att öka tillgängligheten till stödinsatser och skydd för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

• Icke biståndsbedömda serviceinsatser och anonymitet för utsatta personer 

• Samverkansparter 
- Göteborgs stad 
- Polismyndigheter region Väst 
- VGR 
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
- 10 kommuner inom Göteborgsregionen. 

Syfte 

• Stödcentrum samlar olika myndigheters kompetens i Göteborgsregionen och samverkar 
för ökad tillgänglighet för utsatta 

• Erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och 
våld. 

• Erbjuda konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och 
frivilliga organisationer 

• Sprida den kunskap som saknas inom Stödcentrum till avtalsparternas organisationer. 
 

Målgrupper 

• Primär målgrupp 
- Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, oavsett kön eller ålder.  

• Sekundär målgrupp 
- Yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, förskola, skol- och fritidsverksamhet, hälso- 

sjukvård samt frivilliga aktörer som möter och arbetar med utsatta som lever i 
hederskontext.  

 
Mål för verksamheten  

• För primär målgrupp 
- Får stöd och vägledning i kontakt med Stödcentrum och övriga myndigheter 
- Har kunskap om sina rättigheter 
- Lever ett liv fritt från våld. 

• För sekundärgrupp 
- Får det stöd och den vägledning de behöver i mötet med utsatt. 
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Stödcentrum ersätter inte ordinarie myndigheters lagstadgade myndighetsansvar. 

 
Nuläget- kontakt 

• Stödcentrum startade sitt operativa arbete 17 januari 2022 

• Bemannas dagtid - måndag-fredag 

• Finns att nå på två fysiska platser samt arbetar även mobilt 

• Stödtelefon mellan kl. 9-16 

• Man kan vara anonym 

• Hemsida och Instagram 
 

Myndigheternas uppdrag inom Stödcentrum heder 

• Polisen 

• Sjukvården 

• Stödcentrum HRV 

• Kommunens uppdrag. 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 13/2022 

Information om samhällsbetalda resor, Trygghet och stöd 

 
 Marielle Månskär, kollektivtrafiksamordnare, informerar om följande: 
 

Remissen Samhällsbetalda resor 
 

• Till rådet för funktionshinder 

• Remisstid 27/1-2/9-2022 

• Framtagen av Samhällsbetalda resor och granskad av befintlig enhet för resor till och från 
Daglig verksamhet. 

• Politiskt ställningstagande mars 2022 

• Innehåll- Riktlinjer för resor till och från daglig verksamhet. 

• Färdtjänstansökningar- Hantering. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 14/2022 

Övriga frågor 

 
  Information- Yttrande gällande föreläggande - Mål 3454-21 avd 34 
 

Lena Arnfelt informerar om det tillkommande ärendet:  
Yttrande gällande föreläggande - Mål 3454-21 avd 34. 
 
Utskottet för dialog och är överens om att boka in ett extra sammanträde den 2020-02-04, för 
att bereda det tillkommande ärendet.      
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


