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§ 75/2022

Val av justerare

Till justerare föreslås Ancy Wahlgren (UP)

Beslut
             Till justerare utses Ancy Wahlgren (UP)
__________



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 5 (20)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 76/2022

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
            Dagordningen fastställs.
__________
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§ 77/2022

Information från sektorchefen

Anna Lifjorden, verksamhetschef vård och omsorgsboenden, informerar om nuläget inom 
verksamhetsområdet.

- Sårbarhet i ledning 
- Sårbarhet organisation
- Hög andel sjukskrivningar
- Stor omsättning av personal
- Brister i arbetsmiljö
- Brister i kvalitet i verksamhet
- Inkomna synpunkter från hyresgäster, anhöriga och närstående 
- Dialog i samverkan

Dialog i samverkan – vad har man framfört
- Brister i kompetens hos nyrekryterad personal och vikarier
- Få personer med delegering
- Många vakanta tjänster 
- Otydlig organisation och otydlighet i roller och ansvar
- Ohållbara scheman som inte ger utrymme till återhämtning
- Ökad vårdtyngd
- Krav från anhöriga och närstående
- Avsaknad av nära ledarskap

Vad arbetar vi med just nu
- Tydliggöra uppdrag
- Tydliggöra plattform för kommunikation och säkerställa planerarorganisationen
- Robust organisation (kluster)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete – sunt arbetsliv
- Pe3 gör insatser
- Dialog om chefens uppdrag och vikten av att kroka arm i samverkan
- Ekonomistyrning

Fortsatt arbete
- Implementera klusterstruktur
- Handledning, ledningsgrupp VoB
- Utbilda i samverkansavtal och vikten av att involvera i dialogen
- Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete – chefens ansvar
- Rekrytering och introduktion – säkerställa processen
- Karriärsvägsmodellen och differentierade arbetsuppgifter
- Arbeta med hållbara scheman
- Vårdtyngdsmätning
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Fortsatt dialog 
- Dialog i samverkan
- Dialog i Ledningsgruppen
- Dialog i Utskottet

Maria Stenmark, verksamhetschef, stöd i ordinärt boende informerar om digitala matinköp:

- Tilldelningsbeslut i upphandlingen
- Överklagat till domstol
- Avtal skrivet
- Information till alla som har kommunal utförare av hemtjänst 26/9
- Start för digitala matinköp 3/10 och 31/10

Beslut
             Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 78/2022

Lägesrapporter

Peter Almgren, verksamhetschef myndighet, informerar om lägesbilden i verksamheten för 
september. 

Statistik - övergripande samtlig myndighetsutövning
- Nya ansökningar inom SoL och LSS 
- Orosanmälningar 0 – 20 år
- Orosanmälningar 21 – år 
- Pågående ärenden
- Tvångslagstiftning 

Statistik individ och familjeomsorgen IFO
- Vårddygn barn och unga 0 – 20 år
- Vårddygn vuxen 21 – år
- Öppna insatser
- Hemlöshet
- Våld i nära relation
- Ekonomiskt bistånd (antal hushåll)

Statistik Funktionshinder FH – Insatser
Funktionshinder
- stöd i egna boende
- Bostad med särskild service 
- Korttidsboende 

Statistik äldreomsorgen
- Kontaktperson
- Stöd i egna hemmet 
- Särskilt boende
- Korttidsvistelse 

Beslut
             Informationen antecknas till protokollet
__________
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§ 79/2022

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning

Makki Al Musawe, verksamhetsutvecklare, informerar om uppföljning av avvikelser utifrån 
T2.

Trygghet och Stöd T2 – 2022 
- Prognos och budget, helår
- Antal anställda 
- Daglig verksamhet
- Lägenheter och platser VoÄ
- Köpta platser 
- Ersatta timmar i hemtjänsten
- Arbetslöshet 

o 16 – 64
o 18 – 24

- Hushåll med försörjningsstöd 

Beslut
            Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 80/2022

Personalrapportering

Maria Erlandsson, HR-specialist, informerar om sjukfrånvaro för trygghet och stöd. 

- Helårsutveckling per verksamhetsområde 2018 – 2021

Sjukfrånvaro 2021 - Trygghet och stöd
- Kort
- Lång 

Sjukfrånvaro 2022 - Trygghet och stöd 
- Kort
- Lång

Sjukfrånvaro
- Myndighet
- Sociala resurser  
- Vård och omsorgsboende
- Stöd i ordinärt boende
- Hälso och sjukvården
- LSS – boende och daglig verksamhet

Det finns ett stort fokus på arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor. 

Beslut
             Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 81/2022

Status på uppdrag

Lena Arnfelt, sektorchef, informerar om uppdragen:

1. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet (SÖP)

2. Att identifiera utvecklingsområden och återkomma med förslag kring vad som behöver 
göras för att stärka verksamhetens funktionalitet och robusthet utifrån ett tydligt brukar- 
och medborgarfokus.

Beslut
              Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 82/2022

Samhällsbetalda resor för Trygghet och stöd

Lena Arnfelt informerar om status på resor för daglig verksamhet. 

Arbetet är pausat. 

Det gick inte att säkerställa att kostnaden skulle vara mindre för Kungälvs kommun och det 
var tydligt att trygghet och stöds kostnader skulle öka.

Beslut
             Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 83/2022

Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979)

Sammanfattning
Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom daglig verksamhet och genom LOV får de 
som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket resulterar i större 
valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet skulle också stärka 
den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande:

1. Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och 
därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att 
det behövs många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser 
konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR 
anser betydelsefulla för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, 
utformningen av ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, 
befolkningsmängden (volym), tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning 
och alternativa utförare och formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 
290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med 
LOV för tjänsten hemtjänst. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet
Bilaga Motion LOV

Yrkande 
Ancy Walgren (UP): Bifall till motionen.
Linda Åshamre (S): Avslag på bifall till motionen. Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.
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Omröstning begärs. Utskottet för trygghet och stöd godkänner följande 
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för förvaltningens förslag till beslut och 1 nej-röster för bifall på motionen 
antar Utskottet för trygghet och stöd förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Pia Gillerstedt (S) X
Ancy Walhgren (UP) X
Linda Åshamre (S) X
Marcus Adiels (M) X

Summa: 3 1 0

Förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås. 

__________

Ancy Wahlgren (UP) lämnar reservation på beslutet
Ancy Wahlgren (UP) lämnar anteckning till protokollet, se bilaga

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 84/2022

Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642)

Sammanfattning
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen 
för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet

Yrkande 
Ancy Wahlgren (UP): Bifall till motionen.
Linda Åshamre (S): Avslag på bifall till motionen. Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Utskottet för trygghet och stöd godkänner följande 
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för förvaltningens förslag till beslut och 1 nej-röster för bifall till motionen 
antar Utskottet för trygghet och stöd förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Ja Nej Avstår
Pia Gillerstedt (S) X
Ancy Wahlgren (UP) X
Linda Åshamre (S) X
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Marcus Adiels (M) X
Summa: 3 1 0

Förslag till kommunfullmäktige 
     Motionen avslås. 

__________
Ancy Wahlgren (UP) lämnar reservation på beslutet
Ancy Wahlgren (UP) lämnar anteckning till protokollet, se bilaga

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 85/2022

Svar på remiss - förslag till regler om skyddad yrkestitel för 
undersköterskor (Dnr KS2022/1692)

Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remiss avseende Socialstyrelsens 
förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir 
reglerad.

Den 1 juli 2023 träder regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor i kraft i 
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Reglerna innebär bland annat att 
endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska får använda 
yrkestiteln. Titelskyddet gäller i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i 
verksamhet enligt SoL och LSS. Den som saknar ett bevis om rätt att använda titeln får inte 
heller använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska.

Upprättat förslag ”Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag till regler om skyddad 
yrkestitel för undersköterskor” föreslås antas som kommunstyrelsens svar och översändas till 
Socialdepartementet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag till regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor
Bilaga Ändring HSLF-FS 2017 80.docx
Bilaga Konsekvensutredning.docx
Bilaga Inremarknadstest.docx
Bilaga Sändlista -HSLF-FS- undersköterskor.docx
Bilaga Remiss från Socialstyrelsen - förslag till regler om skyddad yrkestitel för 
undersköterskor (dnr 4.1-21217_2022).msg
Bilaga Ändring HSLF-FS 2016 64.docx
Bilaga Föreskrift om skyddad titek usk.docx
Bilaga Missiv.pdf

Förslag till Kommunstyrelsen 
1. Upprättat förslag ”Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag till regler om 

skyddad yrkestitel för undersköterskor” antas som kommunstyrelsens svar och 
översänds till Socialdepartementet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
__________
Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 86/2022

Information- Daglig verksamhet

Malin Elmtoft och Ingela Olausson, jobbmatchare, informerar om jobbmatchning inom 
daglig verksamhet.

Jobbmatchning inom LSS
- Arbetar med personer som står närmast arbetsmarknaden
- Vägledning genom samverkan med skolor
- Implementering av arbetssättet Supported Employment. 

Utmaningar i arbetet idag
- Kunna möta samhällets och arbetslivets/arbetsmarknadens krav
- DV beslutet avslutas vid anställning och jobbmatchare kopplas bort.
- Att få till anställningar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Vi 

ser även utmaningar att få till anställningar i kommunen
- Att samverka med andra verksamheter i kommunen
- Studera samtidigt som personen är beviljad insatsen daglig verksamhet
- Möta den nya målgruppen som säker daglig verksamhet

Resultat från jobbmatchning 2018 - 2022

Beslut
             Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 87/2022

Hälsofrämjande - Information om aktiviteter

Mari-Therese Boqvist, aktiveringspedagog, informerar om det hälsofrämjande arbetet med 
fokus på aktiviteter. 

- Anhörigstöd
- Folkbildning
- Hälsofrämjande förebyggande riktade aktiviteter

Information om tidigare och kommande aktiviteter 2022

Beslut
            Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till
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§ 88/2022

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Beslut
             Informationen antecknas till protokollet
__________

Expedieras till

För kännedom till



Ärende KS2022/0642–2 

Utskottet för Trygghet och Stöd 2022-10-04 

 

Anteckning till protokollet gällande att höja habiliteringsersättningen 

Utvecklingspartiet lämnade i våras in en motion om att dubbla habiliteringsersättningen. 

Den var då uppe i Kommunstyrelsen där majoriteten inte ville ta detta beslut vilket Utvecklingspartiet 

tyckte var ytterst märkligt då Socialdemokraterna gick till val på att tredubbla denna ersättning. 

Så den skickades då tillbaka till förvaltningen för en ekonomisk bedömning. 

Nu kom den upp I Utskottet för Trygghet och Stöd då var utvecklingspartiet det enda parti som 

yrkade bifall till denna motion. 

Detta är inget lagstadgat men Kungälv och flera andra kommuner har valt att ha denna ersättning 

och Kungälv ligger lågt. Att få 40 kr om dagen för att gå till ”jobbet” är ingen skälig ersättning med 

tanke på vad de bidrar med och hur det ekonomiska läget ser ut. 

 Dessa 40 kr räcker inte ens till en lunch! 

Denna höjning ger möjlighet till det där lilla extra som förgyller vardagen, men viktig symbolhandling 

för att visa för våra medborgare med dagligverksamhet att deras jobb är uppskattat och viktigt!  

Majoriteten har dessutom ett stort överskott i budgeten 1,2 miljarder och kan ändå inte gå med på 

att höja denna ersättning. Då Moderaterna också var tydliga med att de ville höja 

habiliteringsersättningen på detta möte är det oerhört konstigt att båda dessa MAJORITETS PARTIER 

RÖSTAR MOT FÖRSLAGET! Börjar fundera på varför man går ut med vallöften som man ändå inte går 

med på att genomföra trots ett överskott på 1,2 miljarder. 

 Mycket märkligt!!! 

 

Ancy Wahlgren 

Utvecklingspartiet 

 

 

 



KS2021/0979–3 

Utskottet för Trygghet och Stöd 2022-10-04 

Anteckning till protokollet gällande införa lagen om valfrihet (LOV) inom dagligverksamhet. 

Att bredda detta genom att låta externa aktörer vara med skulle med all säkerhet utöka utbudet. Den 

stora vinningen av detta är att de som beviljats dagligverksamhet skulle ges större valfrihet att hitta 

något som passade dem. Att välja att inte ge dessa personer den valmöjligheten är att styra och 

begränsa deras utveckling. 

Flera kommuner har redan infört LOV (SFS 2008:962) och Utvecklingspartiet tycker att Kungälv borde 

vara en av dom! 

 

Utvecklingspartiet 

Ancy Wahlgren 

 

 

 

 

 


