
 

DV lämnar Kotten - FUB starkt kritisk 
 

Daglig Verksamhet ska inte längre ha hand om 

caféverksamheten på Kotten, berättar sektorchef  

Lena Arnfelt. Ansvaret ska istället gå över till 

kommunens Kultur- och fritidsförvaltning som kommer 

att upphandla driften av caféet. 

-Vi ska då arbeta för att Daglig Verksamhet ska få ett 

antal platser i den nya verksamheten, säger  

Lena Arnfelt.  

FUB är starkt kritisk till hur Daglig Verksamhet 

handlagt Kotten. Information till brukare, anhöriga och 

FUB kommer först när beslut är fattat, inga diskussioner om alternativ och stor tveksamhet till att de 

tio brukarna på DV Kotten får likvärdiga nya placeringar. 

Orsaken till att DV lämnar ansvaret för Kotten är, enligt enhetschefen för Kotten Camilla Karlsson, att 

arbetsmiljön har visat sig vara alltför stressig och krävande när det gäller att ständigt möta så mycket 

kunder. Man saknar också samarbetspartner och har höga kostnader vad gäller inköp städtjänster 

och bemanning kvällar och helger. 

-Brukarna på Kotten kommer att erbjudas likvärdiga platser på andra Dagliga verksamheter, t ex  

DV Stadshuscaféet, DV Serviceteamet, Kulturcaféet m fl, säger Camilla Karlsson. Plan för detta har 

tagits fram av personal och stödpersoner på Kotten.  

-Avvecklingen kommer att ske under tidig höst, säger Camilla Karlsson. Exakt datum är ännu inte 

fastställt. 

FUB Kungälv fick information om förändringen i juni och frågan har därefter varit uppe i möte med 

representanter för FUB:s styrelse och föreningens samverkansgrupper. Vi har kommit fram till att vi 

har full förståelse för att Daglig verksamhet inte ensamma kan ansvara för caféverksamheten på 

Kotten och beklagar att samarbetet inom kommunen inte fungerar bättre. Däremot känner vi inte 

igen oss när kommunen säger att det är för stressigt för våra medlemmar. Det stämmer säkert in på 

några personer, men med rätt man på rätt plats och med rätt handledning så fungerar det bra. FUB 

Kungälv kräver därför att det även i fortsättningen ska finnas ett antal platser specifikt för daglig 

verksamhet på Kotten och att detta ska skrivas in i avtalet mellan kommunen och den nya utföraren 

på Kotten.  

 

DAGLIG VERKSAMHET MÅSTE UTVECKLAS 

Både inne på Kotten och ute i Fontin finns många meningsfulla sysslor att göra för FUB:s medlemmar. 

Just så som det ska vara på en daglig verksamhet. Tyvärr är det inte så på alla dagliga verksamheter i 

Kungälv. Som det ser ut idag, handlar det mest om att deltagarna sitter av tiden. Det finns en stark 

vilja både hos deltagarna och hos personalen att göra ett bra arbete. Ta vara på den viljan! Låt  



 

 

 

 

 

verksamheten få rätt verktyg, så kommer också kostnaderna att minska på sikt. Vad är då rätt 

verktyg? Jo, det är lokaler som är byggda för daglig verksamheters olika behov, det är ökad 

kompetens, det är möjlighet att kommunicera på sitt sätt antingen det är med ord, bilder, tecken 

eller symboler, det är verksamheter för kreativt skapande, digital delaktighet, friskvård m m.  

En god början är att använda sig av den kunskap som finns inom Särvux och de olika 

studieförbunden, att köpa platser på Kulturcentrum Väst i Stenungsund (kostar inte mer än en plats i 

Kungälv), få till ett avtal om Grön omsorg, skapa möjligheter att starta sociala företag.  

Sist, men inte minst, måste också deltagarna få möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga. Vi 

som har sett den stolthet som en person, oavsett graden av funktionsnedsättning, visar när han/hon 

får använda sin förmåga, kan inte förstå varför kommunen sätter upp hinder för att skapa lämpliga 

sysselsättningar inom daglig verksamhet. Det fungerar i andra kommuner och skulle också kunna 

fungera i Kungälv. Våra medlemmar kan aldrig konkurrera med näringslivet i Kungälv  men de kan 

vara en stor tillgång i verksamheter som drivs inom kommunen och i företagsförlagd daglig 

verksamhet.  

 

Detta är en artikel som skulle varit med i FUB-Rapport 2017/2. Vid utgivningen av tidningen i augusti, 
var deltagarna på Kotten inte informerade om att verksamheten skulle läggas ned. Vi valde därför att 
inte ha med artikeln i tidningen utan skickar ut den separat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


