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Ordförande 
 

 

 Pia Gillerstedt (S)  

   

Justerande   

 Morgan Carlsson (SD)  
 

Ej närvarande Fredric Daun (KD)  
 

 
  

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt §§ 29-40 Sektorchef Trygghet och stöd 

 Makki Al Musawe § 33 Ekonomienheten 

 Linda Svensson § 34 HR-enheten 

 Peter Almgren § 29-32 Myndighet, Sektor Trygghet och stöd 

 

Eva Söderholm § 39 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ledning hälso och 
sjukvård Sektor trygghet och stöd 

 
Annelie Svantesson § 39 Socialt ansvarig samordnare, Trygghet och stöd 
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§ 29/2022 

Val av justerare 

 Till justerare föreslås Morgan Carlsson (SD) 

Beslut 

  Till justerare utses Morgan Carlsson (SD) 
__________ 
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§ 30/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 Tillkommande ärenden 
 

- Övriga frågor, Linda Åshamre (S): information till utskottet om akuta jourhemsplaceringar för 
kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-13 
Sida  5 (14) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 31/2022 

Information från sektorchef 

 Sektorchef Lena Arnfelt informerar om pågående smittspridning i sektorns verksamheter. 
  

• Många som fått fjärde dos av vaccin, och därför mildare sjukdomsförlopp. 

• Studiebesök för utskottet på Nordmannatorgets Hemtjänst 

• Ny verksamhetschef på sociala resurser inom kort.  
  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 32/2022 

Lägesrapporter 

Sektorchef Lena Arnfelt informerar kortfattat om specifika händelser som framkommer i 
lägesrapporter; 
 
Vård och omsorgsboende 

 

• Äldreomsorg sökt stimulansmedel för att bryta isolering på äldreboenden. 
Enhetschefer som tog initiativet. 

o Artikel i Kungälvsposten. 
 

Utskottets ledamöter ställer frågor till Lena Arnfelt om lägesrapporterna. 
 
Sociala resurser 
 

• Lena och Monica Fundin kollar nu på aktiviteter tillsammans med TUM med 
anledning av aktiviteter för ungdomar under sommaren 2022. Ungdomsrådet har valt 
att överlåta medlen i år till förvaltningen. 

• Socialboende – omstrukturering, fått en tydligare indelning utifrån målgrupper 
o Ny boendeenheten 
o Få ner kostnader för missbruksvård och arbeta mer med tidiga insatser 

 
Fördjupning lägesrapport Myndigheter 
 
Verksamhetschef Peter Almgren informerar; 

• Samtliga ärenden inom Myndighet 
o Inledda utredningar 
o Under snittet på antalet orosanmälningar 
o Vuxna: lite över snittet i jämförelse med föregående år. Ofta kopplat till 

missbruk 
o Antal vårddygn minskat 
o Verksamheten har ambition att möta hemlöshet 
o Våld i nära relationer: uppgång och aktualiseras 
o Ekonomiskt bistånd 
o Funktionshinder SoL och LSS  
o Äldreomsorg – Största insatsen är trygghetslarm. Samtal med Ale kommun 

gällande korttidsplatser 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 33/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 Makki Al Musawe presenterar verksamhetsrapport, 
 

• Ökade kostnader för barn och ungdomsvård 0-20, både placeringskostnader och 
volymökning 

• Ökade kostnader för vuxna med missbruksproblematik 

• Flera pågående LVM som är kostnadskrävande 

• Redovisade hemtjänsttimmar per dag 

• Redovisade hemtjänsttimmar/månad 
o Antal timmar har ökat med 7,5 % 
o Antal brukare har ökat med 7 %  
o Prognos 2022: Antal timmar kommer att öka md cirka 6 % 
o Kostnadsökning motsvarar cirka 12 Mkr.  

• Väntelista/kö till SÄBO 
o I februari har ingen tackat nej 
o  

 
o Osäkerhet kring att anta vårdplatser – pandemieffekt, inte redo, inte fått sitt 

önskemål tillgodosett 

• Betaldagar sjukhus 
o Inga betaldagar för utskrivningsklara patienter från sjukhus 

• Hospiceplatser 
o Under jan-mars 2022 köptes 97 vårddygn jämfört med 0 dygn 2020 

• Köpta LSS-platser 2022 
 
  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-13 
Sida  8 (14) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 34/2022 

Personalrapportering 

Linda Svensson från HR-enheten informerar om sjukfrånvaron i sektor Trygghet och stöd; 
 

• Sjukfrånvaro belastat sektorn i alla enheter under januari månad 

• Jämförelsetal med föregående år, varje enhet 

• Linda ska följa upp nyckeltal till nästa utskott 

• Vård och omsorg har varit under extremt hög belastning januari och februari 
 

Utskottet diskuterar belastningen under januari och februari; 

• Bör vara beredd och ta höjd för långtidskonsekvenser, såsom stressrelaterade 
sjukskrivningar 

 
Lena Arnfelt meddelar att man nu arbetar intensivt med att stärka upp bemanningen och gör 
risk och sårbarhetsanalyser inför sommaren. 
 
Vidare informerar Linda Svensson att man även haft diskussioner med fackförbunden, där det 
lyfts att medarbetarna efterfrågar dag för planering och diskussioner internt.  

• Samarbete med Sunt arbetsliv 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 35/2022 

Status på uppdrag 

 Lena Arnfelt går igenom nytt gällande status på uppdrag; 
 

• Kompetenscentrum 

• LUPP 

• Drogfri skola 

• Involvera fler äldre i det förebyggande hälsoarbete – utöka samarbete med föreningar 
och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med 
god hälsa. 

• Policy för Framtidens LSS-boende samt Daglig verksamhet, beredningen för trygghet 
och stöd 

• Kartläggning av åtgärder för en tryggare och robustare ToS-verksamhet för brukare 
och medborgare 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 36/2022 

Folkhälsa 

 Lena Arnfelt informerar om det pågående arbetet med folkhälsa; 
 

• Uppföljning program social hållbarhet 

• Presidiedialog mellan Kungälvs kommun och Västra hälso och sjukvårdsnämnden 

• Folkhälsorådet 

• Samverkansplan, SIMBA 
o Fysisk aktivitet 
o Riskförebyggande åtgärder 
o Nollvision om suicid 
o Våld i nära relationer 
o Mål för suicidprevention 

• Psykisk livräddning - i samverkan med Lilla Edets kommun 

• Våld i nära relationer 

• Hälsofrämjande nätverk – Uppdragsbeskrivning 

• Gemensam satsning på hälsosamma levnadsvanor. 

• Stimulansmedel för psykisk hälsa 
o Förebyggande och främjande arbete, skolelever 

• Aktuellt utifrån nätverk med civilsamhälle  
o Nyanlända 
o Möte mottagande flyktingar från Ukraina 
o Möte boende nyanlända 
o Nätverk Komarken 
o Fokus inför sommaren 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 37/2022 

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740) 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion om 
att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela livet.  
 
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på öka 
den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i samverkan 
med bland annat föreningslivet och kommunrehab.  
 
Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är 
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och 
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser. 
 
Förslag kommunfullmäktige: 
 

Motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre 
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx 
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 38/2022 

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) 
Motion språkkrav inom omsorgsyrken 
Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - 
Utskottet för Trygghet och stöd 
Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - 
Utskottet för Trygghet och stöd 

Yrkande  

Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvarad men meningen på sida 4, första stycket 
under bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv ändras med följande redaktionella tillägg; 
 
”Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att arbetssökande uppfyller 
krav på goda språkkunskaper och det bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 
diskrimineringslagen (2008:567), det innebär således i regel varken direkt eller indirekt 
diskriminering (jfr Arbetsdomstolens avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).” 

Proposition 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad 
 

__________ 
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 § 39/2022 

Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
(Dnr KS2022/0424) 

Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitéten. Syftet med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild 
av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också ett 
underlag till planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år. Enligt 
Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  

 
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av 
åtgärder, analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning 
systematiskt utförs. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande år, 
samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år.  
 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året 
har tagits emot, utretts och åtgärdats av närmaste chef. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig (efter beslut) på kommunens 
hemsida för den som önskar ta del av den. 
 
Sektor Trygghet och stöd föreslår att den upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Bilaga Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Sektor Trygghet och stöds Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 
godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
Anna Mårten 
 

För kännedom till: 
Annelie Svantesson 
Eva Söderholm 
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§ 40/2022 

Övriga frågor 

 
Linda Åshamre (S): 
Önskar att utskottet lyfter och får återkoppling i hur kommunen arbetar med akuta 
jourhemsplaceringar för kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Gärna återkoppling 
till utskottet innan mandatperioden är slut. Ordförande Pia Gillerstedt (S) svarar att detta kan 
tas upp vid nästkommande presidieberedning. 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 

 
 
 




