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Förvaringsplats för 
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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, sammanträdesrum Hamnen plan 3 

 Den 8 juni 2022 kl. 13:00-17:04 
  

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

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf  52-63 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Pia Gillerstedt (S)  

   

Justerande   

 Ancy Wahlgren (UP)  
 

Ej närvarande Fredrik Daun (KD)  
 

Övriga deltagare   

 Lena Arnfelt §§52-62 Sektor Trygghet och stöd 

 Maria Havseng §§52,55,60 Sektor Trygghet och stöd 

 Anna Lifjorden §52,55 Sektor Trygghet och stöd 

 Peter Almgren §§52-56 Sektor Trygghet och stöd 

 Makki Al Musawe §57 Sektor Trygghet och stöd 

 Linda Svensson §58-59 Sektor Trygghet och stöd 

 Ulf Hesslind §59 Sektor Trygghet och stöd 

 Maria Stenmark §§52,55,59 Sektor Trygghet och stöd 

 Thomas Hermansson §60 Sektor Trygghet och stöd 

 Malin Olsson §60 Sektor Trygghet och stöd 
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 Stuart Neild §60 Sektor Trygghet och stöd 
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§ 52/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP) 
 

__________ 
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§ 53/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande och utgående ärenden. 

Beslut  

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 54/2022 

Information från sektorchef 

 
 Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och stöd, informerar om följande: 
  
 Presentation Maria Havseng 

• Ny verksamhetschef inom Sociala resurser  
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 55/2022 

Verksamhetsrapporter 

 
 Lena Arnfelt informerar om verksamhetsrapporterna från de olika sektorerna. 
 

Bemanningsläget 
 Maria Stenmark, verksamhetschef inom Stöd i ordinärt boende, informerar om följande: 
 

Rekryteringsbehov  

• LSS-boende 

• Stöd i ordinärt boende 

• Hälsa- och sjukvård 
 
Utskottet för dialog med Maria Stenmark och Lena Arnfelt. 

  
Fördjupning- verksamhetsrapport Myndighet 
Peter Almgren, verksamhetschef Myndighet, informerar om följande: 
 
Nya ansökningar om SoL och LSS 

• Jan-april 
 
Orosanmälningar 0-20 år 

• Jan-april 

• Pågående 

• Ej pågående 
 

Orosanmälningar 21- år 

• Jan-april 

• Pågående 

• Ej pågående 
 
Pågående ärenden 

• Jan-april 

• IFO barn och unga 

• FH LSS 0-64 år 

• IFO vuxna 

• FH SoL 0-64 år 

• IFO ekonomiskt bistånd 

• ÄO 65-år 
 

Tvångslagstiftning 

• LVU 

• LVM 
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Individ och familjeomsorg  

• Vårddygn barn och unga 

• Vårddygn vuxna 
 
Funktionshinder 

• Bostad med särskild service 

• Korttidsvistelse 
 

Äldreomsorg  

• Stöd i det egna hemmet  

• Särskilt boende  

• Korttidsvistelse 
 
Utskottet för dialog med Peter Almgren och Lena Arnfelt.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 56/2022 

Information- Arbetet med jourboenden 

 
 Peter Almgren, verksamhetschef Myndighet, informerar om följande: 
 
 Akut hemlöshet 

• Svenska bostadsmarknaden  

• Svårt för vissa grupper att få en bostad 
 
Hemlöshet – Fyra olika situationer  
(Socialstyrelsen) 

• Situation 1-Akut hemlöshet  

• Situation 2-Institutionsvistelse och stödboende 

• Situation 3-Långsiktiga boendelösningar 

• Situation 4-Eget ordnat kortsiktigt boende  
 

Akutboende- Situation 1 i Kungälvs kommun 

• Jourlägenhet 

• Boende utan stöd 

• Boende med stöd 

• Skyddat boende- Term som ofta används men som inte förekommer i svensk lagstiftning 
 

Anvisning- Våld i nära relation  

• Styrdokument 

• Handlingsplaner 
 

Utskottet för dialog med Peter Almgren och Lena Arnfelt 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 57/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 
 Makki Al Musawe, ekonomienheten, informerar om följande: 
 

Uppföljning avvikelser maj 2022 
 
Trygghet och stöd T1 

• Per enhet 
- Prognos helår 
- Plan helår 
- Avvikelse 

 
Redovisade hemtjänsttimmar/månad 

• Antal timmar har ökat med 7,4% jämfört med 2021 

• Utfall jan-maj 2021 

• Utfall jan-maj 2022 
 

Antal brukare med hemtjänstinsatser (snitt per månad) 

• 2018–2022 

• Antalet brukare har ökat med ca 4 % under 2022 jämfört med 2021 
 

Väntelista/kö SÄBO 

• Antal personer med beslut  

• Varav nya beslut 

• Erbjudits plats 

• Varav tackat nej 

• Antal nya beslut på SÄBO-platser 
 

Antal boendeplatser 

• 2019–2022 

• Egen regi SÄBO 

• Egen regi korttid 

• Annan regi (Attendo) 

• Annan regi övrigt 

• Korttids- Ale kommun 
 

Betaldagar sjukhus 

• 2021-2022 

• Kostnader i tkr 

• Antal dygn 
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Köpta korttids/hospiceplatser 

• 2021–2022 

• Kostnader i tkr 

• Antal dygn 
 

Antal köpta SOL/LSS platser 2021 

• Boende- Vuxna (inklusive Tobiasgården) 

• Boende- Barn och unga 

• Skolplatser 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 58/2022 

Personalrapportering- sjukfrånvaro juni 

 
 Linda Svensson, HR-avdelningen informerar om följande: 

 
T1 2022-Månadsanställda Trygghet och stöd  

• Dec-mars 

• 2021 

• 2022 
 

Sjukfrånvaro 2022 (T1)  
 
Kungälv- jämförelse GR-kommunerna: 

• Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid (2021 jan-dec) 

• Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, per månad 2021 

• Sjukfrånvaro i procent ordinarie efter ålder och kön, samtliga månadsanställda, 2021 

• Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid bland månadsanställda i ett urval 
verksamheter och yrkesgrupper, 2021 

• Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid bland månadsanställda inom två 
verksamhetsområden, 2020 och 2021 

• Sjukfrånvarons fördelning i kort och lång frånvaro (procent av ordinarie arbetstid), 2021 

• Sjukfrånvarons fördelning hos samtliga månadsanställda – samt i relation till ordinarie 
arbetstid, 2021 (procent) 

 
Total frånvaro (tillsvidare) 

• 2018-2021 

• Långtidssjukfrånvaro i andel av total sjukfrånvaro, (%) 
 

Utskottet för dialog med Linda Svensson. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 59/2022 

Arbetet med minskad sjukfrånvaro 

 
 Maria Stenmark, verksamhetschef inom stöd i ordinärt boende och Ulf Hesslind, enhetschef
 informerar om följande: 
 
 Ett hållbart arbetsliv 
 

• Arbetsmiljömål 
- Minskad långtidsfrånvaro, i första hand heltidsfrånvaro 
- Förutsättningar att alla ska kunna, orka och vilja arbeta ett helt arbetsliv 
- Ett hälsosamt arbetsliv 
- Att tryggt arbetsliv 

 

• Arbetsmiljö- Syfte 
- Friskare medarbetare som upplever delaktighet, påverkansmöjligheter 
- Att alla medarbetare kan, ha möjlighet att utvecklas 
- Utveckling och välbefinnande 

 

• Arbetsmiljömål- Aktiviteter 
- Ökad aktivitet kring det arbetslivsinriktade rehabarbetet 
- Ta fram organisatoriska förutsättningar för anpassningar, utveckling, karriär 
- Aktiviteter som stärker friskfaktor 
- Uppdatera rutiner och policys 

 
Anpassning bör vara en process över hela kommunen 

• Påbörja en dialog utifrån: 
- Verksamhetsmål 
- Arbetsmiljömål 
- Kostnader 
- Kompetensförsörjning 
- Ett hållbart medarbetarengagemang  

 
Statistik långtidssjuka 

• Totalt verksamhetsområden- Frånvaro mer än 30 dagar 

• November-mars 
 

• Kostnader sjukfrånvaro 

• Personalomsättningskostnader- exempel från Borås kommun 

• Personalomsättningskostnader 
 

Process- ett hållbart arbetsliv 

• Uppstart 

• Del 1–4 
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• Mål 22 december 

• Fokus på friskfaktorer 
  
 Utskottet för dialog med Ulf Hesslind, Lena Arnfelt och Maria Stenmark 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 60/2022 

TUM- information om sommarlovsaktiviteter 

 
Thomas Hermansson, enhetschef Trygga ungdomsmiljöer, Malin Olsson och Stuart Neild, 
ungdomsarbetare Trygga ungdomsmiljöer, informerar om följande: 
 
Sommaren 2022 
 

• TUM-park 

• Sommarfritidsgård 

• Sommaraktiviteter 
- Från de som går åk 6 till 18 år. 
- Bredd av aktiviteter 
- Marknadsföring via sociala medier och unikum främst 
- Anmälan via hemsidan 
- Platserna lottas  

• Sommar i Komarken- Nordmarkens fritidsgård 
- Sommarprogram  
 
Utskottet för dialog med Thomas Hermansson, Stuart Neild, Malin Olsson 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 61/2022 

Status på uppdrag 

 
 Lena Arnfelt informerar om följande: 
 

• Pågående uppdrag  

• Avslutade uppdrag 

• Redovisning av uppdrag på utskottets sammanträden framöver 
 

Utskottet för dialog med Lena Arnfelt. 
 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 62/2022 

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 (Dnr KS2022/0840) 
Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 
Policy- Framtidens LSS-boende 
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 
Förvaltningens bedömning 
 
Utskottet ajournerar sig mellan kl.16:45 och kl.16:55. 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

            Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas. 
 

__________ 
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 63/2022 

Övrigt 

 
Inga övriga frågor. 

 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Anteckning till protokollet Ancy Wahlgren (UP) §62/2022                      
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 

 
Jag ställer mig inte bakom denna policy då den innehåller felaktigheter samt att den inte är 
framtagen av en hel beredning. Det är tydligen ett majoritets dokument som till största del 
arbetats med av två personer. 
 
En beredning ska jobba framåtsyftande och ha fokus på många år framöver, det innebär för 
mig att en policy skall hålla över mer än en mandatperiod oavsett vilka som styr. Att man inte 
kan vara helt överens i en policy är självklart, men man ska kunna stå för huvuddelen och 
sedan gå in och revidera utifrån den majoritet som styr. 
 
Om man ska lägga arbete, arvode, tjänstemannatid (våra Kommuninvånares pengar) att arbeta 
fram olika policys så ska dom hålla över tid med vissa reviderngar. 
Om man inte arbetar så är att slösa med Kommuninvånares pengar! 
 
En policy skall ge inriktning för våra tjänstemän och medborgare att se långsiktigt vilken 
viljeinriktning politiken har. Hur ska tjänstemän kunna planera långsiktigt om vi i politiken 
arbetar på detta sätt. 
 
Ett jättebra exempel på slöseri med medborgarnas pengar är Världsfärdspolicyn som en hel 
beredning arbetade med under en lång tid. Det var en enig beredning samt att KF ställde sig 
bakom den. Men av någon anledning blev den inte implementerad och när den nuvarande 
majoriten tillträdde så tog man bort denna för att ersätta med flera olika policys. 
 
Det är våra kommuninvånares pengar vi använder till sådant här, då borde vi som politiker ta 
ansvar för hur vi använder dessa! Nu är det dessutom val om några månader, ska man anta en 
sådan policy som inte är framtagen på rätt sätt och riskera att den kanske tas bort om några 
månader igen?! 
 
Ni har säkert läst policyn allihopa men lite nedan varför jag tycker som jag gör. 
Det står i policyn att: 
 
”Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på eget 
initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör planering för eget 
boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan med den enskilde och / eller 
deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte själva klarar att hitta eget boende, 
inom rimlig tid på individuell grund erbjuda passande boende för den enskilde.” 

 
Policy gäller för LSS-bostäder! 
 
Enligt lag har kommunen skyldighet att tillhanda hålla dessa och inte lägga över ansvaret på 
anhöriga (dom har det tufft redan). Det står också att man ska ha ”samutnyttjande ihop med 
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andra verksamheter” som klart strider mot intentionerna i LSS. Tar vi inte hänsyn till 
intentionerna? 
 
Sen undrar jag över BOENDEKJEDJA är detta verkligen rätt målgrupp att prata om sådant?! 
Sen att man inte kan säga något om att inom vilken tid en brukare kan få ett boende kan ju 
tyckas lite märklig formulering. Vite kan ju komma att uppstå! 
 
Denna policy är inte tydlig vad det är vi vill och menar! 
 
Nedan ser ni hur arbetet gått till och det är fler i oppositionen som bekräftat detta. 
 
”Som vice ordförande i beredningen för trygghet och stöd borde jag opponerat mig! 
Jag skulle sagt till Britta (ordförande) att jag inte stod bakom policyn för framtidens LSS-
boende när hon frågade alla ledamöter på senaste mötet. 
 
Men vad hade det spelat för roll? Denna policy är ett tvåmansarbete mellan Britta och 
tjänstemannen Rolf Fransson. De har haft sina egna träffar och skrivit ihop denna policy. De 
säger sig ha ändrat en hel del, men exakt vad vet vi inte. 
 
Fast flera sakkunniga opponerade sig mot vissa formuleringar, skulle de vara kvar. 
 
Det var inte så jag tänkte mig när jag föreslog att vi inte skulle ha en arbetsgrupp denna gång. 
Jag berättade tydligt att jag blev imponerad av en annan beredning som delade upp arbetet 
mellan alla i beredningen för att alla skulle kunna delta och känna att de medverkat. 
 
Dessa fyra år har varit helt olika de fyra åren innan, säger de som suttit med båda 
mandatperioderna. Perioden innan var ordföranden mycket mån om att alla skulle delta och 
kunna stå bakom en skrift eftersom det är ett långsiktigt arbete vi utför. Nu får vi höra att allt 
är ”majoritetens dokument”. 
 
Likaså har ingen innan varit med om att en majoritet ajournerat sig tre gånger under sittande 
möte för att de ska bestämma formuleringen i policyn utan oss i oppositionen. 
Så varför skulle jag opponera mig, när ordförande far fram som en bulldozer och ändå inte 
bryr sig om vad oppositionen säger?” 
 
Sammanfattning 
Så sammantaget av allt detta så kommer jag i KS att yrka på att denna remitteras tillbaka till 
beredningen. Detta för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta med denna policy och 
göra de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad politiken vill. Samt att man ser 
över så att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten. 
 
Ancy Wahlgren 
Oppositionsråd 
Utskottet Trygghet och stöd 
Utvecklingspartiet 
 


