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Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-03-10

Plats
Tid

Stadshuset plan 2 Carlstensrummet (Digitalt)
Onsdagen den 10 mars kl 10:00 – 16:40

Ledamöter

Anna Vedin (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Monica Haraldsson (M)
William Hult (S)
Lottie Lord (MP)
Erik Andreasson (V)

Anna Vedin (M)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Oskar Engdahl
Sekreterare

ADRESS

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

3

Tillkommande och utgående ärenden

Information från sektorerna
Ärende 4 föredras klockan: 10:05 – 10:25
Föredragning Anders Holm
4

Information från sektorchef – Sektor samhälle
och utveckling

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 5, 6 föredras klockan: 10:25 – 10:45 min
Föredragande: Katarina Vallström
5

KS2020/1815-1

Stöd till studieförbunden 2021

Beslut

Ärenden till kommunstyrelsen
6

KS2021/0295-1

Lokstödsutbetalning, våren 2021

Beslut

Paus 15 min
Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 7 – 10 föredras klockan: 11:00 -11:35 min
Föredragning: Lena Arnfelt, Johan Sjöholm och
Katarina Vallström
7

KS2021/0057-2

Sociala föreningsbidrag 2021: HSO

Beslut

8

KS2021/0076-2

Sociala föreningsbidrag 2021:
Kamratföreningen Länken

Beslut
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9

KS2021/0078-2

Sociala föreningsbidrag 2021: FUB Kungälv

Beslut

10

KS2020/1862-2

Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken

Beslut

Ärenden för dialog
Ärende 11, 12 föredras klockan 11:35- 12:00
Föredragande: Anders Holm, Lena Arnfelt, Johan
Sjöholm
11

Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken

Antecknas

12

Sociala föreningsbidrag 2021: Kvinnojouren
Vändpunkten Kungälv/Ale

Antecknas

Lunch 12:00 – 13:00
Information från sektorerna
Ärende 13 föredras klockan: 13:00 – 13:45 min
Föredragande: Dennis Reinhold, Nina Silfverblad,
Amela Filipovic och Catharina Bengtsson
13

Information från sektorchef – Sektor bildning
och lärande


Kvalitetsgranskning Skolinspektionen



Anpassning av verksamheten utifrån
covid-19



Redovisning av resultatmål – attraktivt
att vara anställd i Kungälvs kommun

Antecknas

Ärende 14 föredras klockan: 13:45 – 13:55
Föredragande Nina Silfverblad och Dennis Reinhold
14

Information om ändring av kvalitetsuppföljning Antecknas
i årshjulet
Ärende 15 föredras klockan: 13:55 – 14:25
Föredragande: Johanna Embretsén
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15

2021-03-10

Uppdatering kring skollagen 2021

Antecknas

Paus 5 min
Ärende 16 – 20 föredras klockan: 14:30 – 15:15
Dennis Reinhold, Nina Silfverblad, Kerstin Engelin,
Helena, Johanna Embretsén och Anna Bengtsson
16

Måluppföljning

Antecknas

17

Ekonomi

Antecknas

18

Volymer

Antecknas

19

Skolpliktsbevakning

Antecknas


20

Redovisning av ny rutin

Årssammanställning klagomål

Antecknas

Paus 15:15 – 15:30
Ärende 21 föredras klockan 15:30- 16:00
Föredragande Johan Von Brömsen
21

Lägesrapport Lokaler

Antecknas

Ärenden till kommunstyrelsen
Ärende 22 föredras klockan 16:00 – 16:15
Föredragande: Catharina Bengtsson
22

KS2021/0194-1

Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans
medicinska insats 2020

Beslut

Ärende 23 föredras klockan: 16:15- 16:30
Föredragande Andreas Persson
23

KS2021/0351-1

Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden
Övriga frågor

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Beslut
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24

KSVR2019/009624

2021-03-10

Minnesanteckningar 2021-01-27

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Stöd till studieförbunden 2021 (Dnr KS2020/1815-1)
Sammanfattning
Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna
studiecirklar, mötesserier, projekt och evenemang vars syfte är att bibringa deltagarna kunskap
i ett brett perspektiv.
I Sverige finns 10 studieförbund listade av Folkbildningsrådet.
Kungälvs kommun fördelar årligen stöd till studieförbundet, efter en fördelningsnyckel som
erhålls av Västra Götalands bildningsförbund. Kungälvs kommun har följt Västra Götalands
bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala bidrag till de lokala
studieförbundsavdelningarna sedan 2017.
Kungälvs kommuns budget för stöd till studieförbunden: 1 270 000 kronor
Förvaltningens förslag till beslut:
Stöd till studieförbunden 2021 fördelas enligt summering, och efter rekommendationer från
Västra Götalands bildningsförbund.
Juridisk bedömning
Rekommendationer från Västra Götalands Bildningsförbund följs.
Bakgrund
Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. De finns över hela
Sverige och till studieförbunden söker sig människor i alla åldrar. Studieförbunden i Sverige är
organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom i första hand verksamhetsformerna
studiecirklar, mötesserier, projekt och diverse arrangemang/evenemang, vars syfte är att ge
deltagarna kunskap.
Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. I Sverige finns tio
studieförbund som tillsammans anordnar verksamhet i Sveriges alla kommuner. På senare år
har studieförbunden tagit ett allt större samhällsansvar genom särskilda insatser. Det gäller
bland annat studiecirklar med asylsökande och projekt som ska stärka kunskaperna om de
mänskliga rättigheterna.
Studieförbunden är en del av det civila samhället. Enkelt uttryckt betyder det att människor
går samman och organiserar sig utan inblandning från staten. I studieförbundens studiecirklar
deltar över en halv miljon människor varje år.
ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Alla studieförbund måste leva upp till grundläggande demokratiska värderingar. De ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och arbeta aktivt med att nå
deltagare som är korttidsutbildade, utrikesfödda eller har en funktionsnedsättning.
Eftersom studieförbunden får både stats- och kommunala bidrag för sina studiecirklar och
kulturprogram finns det också tydliga regler för vad som gäller för dem. En studiecirkel ska
exempelvis ha minst tre och max tjugo deltagare, inklusive den godkända cirkelledaren.
Staten stödjer folkbildningen med över fyra miljarder kronor varje år, bland annat för att
folkbildningen stärker demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Ungefär hälften av
pengarna går till studieförbundens verksamhet. Ett av Folkbildningsrådets viktigaste uppdrag
är att säkerställa att statsbidragen används enligt statens syften med att stödja folkbildningen.
Varje studieförbund som tar emot statsbidrag måste följa upp, granska och kontrollera att de
följer reglerna för statsbidraget. Folkbildningsrådet säkerställer att studieförbunden gör den
kontrollen. På så sätt kan fel förebyggas och upptäckas samt rättas till.
Folkbildningsrådet följer upp statsbidraget på flera sätt:
- genomgång av studieförbundens årliga dokumentation av verksamheten
- bearbetar och sammanställer den statistik som studieförbunden skickar in till SCB
- sammanställer studieförbundens verksamhet i en rapport som kan användas som grund för
att granska ett studieförbund.
Uppföljningen säkerställer att studieförbunden lever upp till villkoren för statsbidraget, och
gör att vi kan förebygga att bidraget används felaktigt. Den ger oss också underlag så att vi
kan fördela statsbidraget i framtiden och återrapportera bland annat hur statsbidraget har
använts till regeringen.
De tio studieförbunden är:
ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus,
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan.
Verksamhetens bedömning
Västra Götalands Bildningsförbund (VGB), kommunrekommendation för 2021, beslutades i
VGB:s styrelse den 16 september 2020. Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som
för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjlighet
harmoniserar med det statliga bidraget.
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i förordningen (2015:218) om statsbidrag
till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald för människor
- få människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang genom att delta i
samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
- bidrag till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
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2021 års kommunbidragsrekommendation:
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70% - studiecirklar (50% deltagare och 50% studietimmar)
10% - annan folkbildningsverksamhet (50% deltagare och 50% studietimmar)
20% - kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2021 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en
eftersläpning på ett år. Det innebär att 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten
2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.
Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar 2020 års verksamhet med följande underlag:
• Verksamhetsplan för 2021 senast den 15 december 2020
• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2020 senast den 30 juni 2021
• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2021
2020 års verksamhet har påverkats av Coronapandemin
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller det
bidragsgrundande året 2020. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte kommer
att grundas på 2020 års studieförbundsverksamhet har tagits. Kungälvs kommun fattade beslut
på detta, utskottet för bildning och lärande, 16 juni 2020, KS2020/1053.
Nedanstående beräkningar bygger helt och hållet på den rekommendation som antogs av
Västra Götalands bildningsförbunds styrelse den 16 september 2020.
2021 års fördelning av kommunalt bidrag till studieförbunden i kommunen för
verksamhetsåret blir som följande:
Totalt kommunbidrag:
Därav för studiecirklar:
Därav för annan folkbildning:
Därav för kulturprogram:
Studieförbund:
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet vuxenskolan
NBV
Medborgarskolan
Sensus

1 270 000 kr
889 000 kr
127 000 kr
254 000 kr
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Ibn Rushd
Kulturens
Totalt

1 270 000 kr

Kungälvs kommuns anslag till studieförbundet motsvarar 28kr/invånare.
I vårt län kan man se att kommunala medel motsvarar mellan 13-65 kr/invånare.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunala bidrag till studieförbunden är nödvändiga för deras arbete, och förbunden med
sina olika fokusområden bidrar till ökad kunskap, social närvaro, minskad segregation och
utanförskap, samt fler människor i arbete. Värden som alla är samstämmiga med
kommunfullmäktiges strategiska mål.
Stöd till studieförbunden har direkt koppling till KS resultatmål fler deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv där stödet gör det möjligt för studieförbunden att fortsätta
utvecklas och bedriva verksamhet.
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Att ge fler människor en meningsfull fritid och
möjlighet till ny kunskap en del av demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet
för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktivitet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Stödet till studieförbunden och dess kopplingar till kunskap och gemenskap som genererar
innanförskap, kunskaper och gemenskap svarar upp mot Agenda 2030.
Mål 10 är att minska ojämlikheten mellan och inom länder. Föreningsbidrag och dess
koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och folkrörelse svarar upp mot Agenda
2030:
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Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god
livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser.
10.2
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Då stöd till studieförbunden inte regleras av något kommunalt styrdokument, följer Kungälvs
kommun Västra Götalands bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala
anslag till de lokala studieförbunden i Västra Götaland.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Studieförbundens cirklar, träffar och kurser riktar sig till alla människor, oavsett kön, etnicitet
eller bakgrund. Studieförbunden bidrar till viktiga mötesplatser och kan minska utanförskap.
Studieförbundens verksamhet utgör bland annat ett viktigt komplement för ungdomar och
vuxnas lärande. Vidare bidrar studieförbunden till ökad integration alla människor genom
viktiga cirklar och projekt som genomförs för alla målgrupper.

Ekonomisk bedömning
Bidraget ryms inom befintlig budget för studieförbunden, 1 270 000 kronor.
Fördelas enligt följande:
Totalt kommunbidrag:
Därav för studiecirklar:
Därav för annan folkbildning:
Därav för kulturprogram:

1 270 000 kr
889 000 kr
127 000 kr
254 000 kr

Studieförbund:
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet vuxenskolan
NBV
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens
Totalt

1 270 000 kr
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Förslag till beslut
Stöd till studieförbunden 2021 fördelas enligt summering, och efter
rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

Katarina Vallström
Studieförbunden

För kännedom till:

Mikael Ahlgren, Anders Holm

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Lokstödsutbetalning, våren 2021 (Dnr KS2021/0295-1)
Sammanfattning
Kungälv har ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv där drygt 1 200 barn och ungdomar
deltar i organiserade aktiviteter varje vecka. Åre 2020 har ur många aspekter varit märkliga på
grund av Covid-19. Föreningar har fått ställa in och ställa om.
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beslutade den 22 april (KS § 128 - 2020), att från den
4 maj 2020 kan föreningar i Kungälvs kommun ansöka om förskottsutbetalning av vårens
LOK-stöd. Aktivitetsnivån baseras på våren 2019 och kan regleras till hösten om
aktivitetsnivån våren 2020 skulle bli högre.
Förvaltningens förslag är att göra på samma sätt, för kommande utbetalning av lokstödet.
Förvaltningens förslag till beslut:
LOK-stödet för aktiviteter utförda 1 juli – 31 december baseras på hösten 2019
aktivitetsnivå om inte aktivitetsnivå och stödet för hösten 2020 skulle bli högre.

Juridisk bedömning
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella
föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella
föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:


Allmänintresset



Lokaliseringsprincipen



Kommunala proportionalitetsprincipen.



Förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
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E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
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Bakgrund
Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns
förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang, men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
LOK-stöd för ungdomsverksamhet premierar aktiva medlemmar och utgår till organisation
som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7–20 år. Stödet avser att stimulera
föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som kontinuerligt och regelbundet erbjuds
möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet utgår endast för aktiva medlemmar
där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med andra barn och ungdomar.
Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om stöd för deltagare som under innevarande år
fyller lägst 7 år till högst 20 år. För deltagare i paraidrott finns ingen övre åldersgräns. Beloppet
fastställs årligen i samband med budgetbeslut. Ersättningsbeloppet 2021 är 9kr/deltagare och
aktivitet.
Om det, när LOK-stödsåret är avslutat, finns medel kvar i potten så görs en
fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt LOKstöd under året. Fyllnadsutbetalningen är aldrig garanterad, utan görs endast de år då det blivit
medel kvar i LOK-stödspotten efter att samtliga ansökningar för året hanterats och det
ordinarie LOK-stödet fördelats.
Krav:



Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att
föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år.
Ha minst tre deltagare per varje redovisad sammankomst.

Begränsningar:
 Avser endast kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Statligt lokalt aktivitetsstöd söks av
föreningen separat enligt anvisningar utfärdade av staten eller dess representant.
 Bidraget ges för högst 30 deltagare per sammankomst.
 Den som deltar i mer än en sammankomst per dag, i samma förening, får endast
räknas vid ett tillfälle.
 Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade: fester, läxläsning, firande av högtid,
religiösa studier, verksamhet inom skolans ram och studiecirklar.

Verksamhetens bedömning
Covid-19 har kommit att påverka hela samhället och inte minst föreningslivet.
Föreningar i Kungälvs kommun kan två gånger per år ansöka om bidrag för de barn och
ungdomar som varit delaktig i organiserad föreningsverksamhet. Stödets avsikt är att stimulera
föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som regelbundet erbjuds möjlighet att utöva
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verksamhet i föreningars regi. Stödets ges endast till aktiva medlemmar där utgångspunkten är
sociala mötet tillsammans med andra barn och ungdomar.
På grund av pågående covid-pandemi har föreningslivet drabbats hårt i och med inställda
arrangemang, matcher, träningar. Från mitten av november ställdes matcher och träningar
inomhus in för ungdomar födda före 2005 och från den 18 december stängdes samtliga
träningar inom in för alla och hallarna stängdes.
Vid kommunstyrelsen den 22 april (KS § 128 - 2020) fattades beslut om stöd till föreningslivet
med anledning av Covid-19. För att föreningarna inte skulle tappa bidrag innefattade beslutet
att utbetalning skulle baseras på LOK-stöd för 2019. Noterbart är att vissa föreningar ökade
deltagaraktiviteter. Exemplen finns främst inom fotbollen och golfen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
LOK-stödet kan relateras till följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.
 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.
LOK-stödet har direkt koppling till KS resultatmål ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv” då stöden riktas till barn och ungdomar i åldersgruppen 7 - 20 år
och genom att stöden premierar aktivitet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beröringspunkter utifrån följande målområdena i Agenda 2030:
Mål 3 God hälsa och välbefinnande, att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
Mål 4 God utbildning för alla, säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Mål 10 Minskad ojämlikhet, som innebär minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674 anger inriktning för Kungälvs
kommun arbete med LOK-stöd.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
LOK-stödet står för lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja föreningsverksamhet för barn
och ungdomar mellan 7 och 20 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre
åldersgräns).
I Kungälv kommun finns i stort sett en förening för alla och många av dessa ansöker och
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erhåller LOK-stöd. Genom ideella eldsjälar skapas en meningsfull fritid för många och
tillsammans med andra bidrar föreningslivet till ett levande Kungälv.
Variationen i föreningslivet är berikande och ständigt vidgas denna mångfald. Kungälvs
kommun och dess invånare vill ha ett levande och välmående föreningsliv som möjliggör till
innanförskap, ett livslångt idrottande, nya idéer och ökat välmående.

Ekonomisk bedömning
LOK-stöd till förening finansieras med avsatt budget ifrån sektor Samhälle och utveckling och
ligger under verksamhetsområde Fritid. Total budget för LOK-stöd utgörs av 2 910 000
kronor. Förslagets beslut ryms inom befintlig budget. Ersättningen per deltagare är beslutat till
9 kronor per deltagare och aktivitet.

Förslag till beslut
LOK-stödet för aktiviteter utförda 1 juli – 31 december baseras på hösten 2019
aktivitetsnivå om inte aktivitetsnivå och stödet för hösten 2020 skulle bli högre.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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2021-03-03

Sociala föreningsbidrag 2021: HSO (Dnr KS2021/0057-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet
och Stöds budget, där ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.
HSO (Handikappförbundens samarbetsorganisation) är en paraplyorganisation för femton
funktionshinderföreningar i Kungälv. Föreningen HSO Kungälv, har ansökt om 55 000
kronor i föreningsbidrag 2021.
Förslag till beslut:
Föreningen HSO Kungälv beviljas
verksamheten 2021.

kronor i ekonomiskt stöd för

Juridisk bedömning
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
 Allmänintresset
 Lokaliseringsprincipen
 Kommunala proportionalitetsprincipen
 Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
HSO Kungälv, är en paraplyorganisation som stöttar 15 funktionshinderföreningar, som i sin
tur stöttar både barn- och vuxenverksamhet. HSO ansöker om medel för lokalhyran på
adressen Kongahällagatan 44. Lokalen nyttjas väl av flertalet föreningar.
HSOs syfte är att genom samarbetsorganet få flera föreningarna att arbeta tillsammans och ge
varandra stöd. Arbetet syftar på att ge funktionshindrade full delaktighet och jämlikhet i
samhällets alla områden. HSO verkar för att medlemsföreningarnas intresse i övergripande och
gemensamma frågor tas tillvara i kommunen. Föreningen vill underlätta och stödja
föreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.
Utifrån verksamhetsplanen innefatta uppdraget att:





Arbeta för ökad kunskap om funktionshindrades villkor.
Samarbete med de anslutna föreningarna.
Förbereda ärenden till Rådet för funktionshindrade (RFF) gemensamt med
medlemsföreningar.
Arbeta aktivt för att påverka tillgängligheten för funktionshindrade i Kungälvs
kommun.

Föreningens arbete syftar på att ge funktionshindrade full delaktighet och jämlikhet på
samhällets alla områden.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att HSO Kungälv uppfyller samtliga kriterier för att beviljas
föreningsbidrag.
Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens
verksamheter som individ- och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar,
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt delta i samhällslivet.
I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen
bedriver och hur dessa kommer alla medlemmar tillgodo. Medlemsantal och antal
aktiviteter/sammankomster påverkar också bidragets storlek. Andra kriterier för bidragets
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storlek är om föreningen bedriver kompetensutveckling för medlemmarna och hur föreningen
samverkar med Kungälvs kommun. Vidare skall särskilt beaktas om stödet ges till verksamhet
som stödjer barn och unga.
Förvaltningen följer upp utgivna bidrag. Vanligtvis genom att föregående års
verksamhetsinnehåll beskrivs i förnyad ansökan.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till HSO bedöms som särskilt viktigt utifrån två av KS strategiska mål:


En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet.

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser
i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarnaska kunna lita på
välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska
värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.


Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna
delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030:
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Rättvis tillgång till hälsoservice och
till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till
försörjning, även för människor med begränsade resurser.
Underliggande målet 10.2 innefattar att till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som:
Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.
Föreningar som arbetar särskilt med integration.
Utifrån riktlinjen är kravet att:
 Föreningen ska verka i den enskildes intresse
 Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet
och diskriminering
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Varje ansökan ska även beaktas särskilt utifrån Kungälvs kommuns mål kring ökat
innanförskap.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
HSO (Handikappförbundens samarbetsorganisation) är en paraplyorganisation för femton
funktionshinderföreningar i Kungälv. Dessa föreningars arbete och aktiviteter syftar på att ge
funktionshindrade full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.
Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras med avsatt budget ifrån Trygghet och Stöd. Totalt
utgörs budgeten av ca 1 miljon kronor. Stödet till HSO (Handikappförbundens
samarbetsorgan Kungälv) ryms inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Föreningen HSO Kungälv beviljas
verksamheten 2021.
Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd
Expedieras till:

HSO Kungälv

För kännedom till:

Katarina Vallström

kronor i ekonomiskt stöd för

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Sociala föreningsbidrag 2021: Kamratföreningen Länken (Dnr
KS2021/0076-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.
Kamratföreningen Länken ansöker om 70 000 kr i föreningsbidrag 2021.
Förslag till beslut:
Kamratföreningen Länken beviljas
verksamheten 2021.

kronor i ekonomiskt stöd för

Juridisk bedömning
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras
ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip
bara de allmänna reglerna i kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
 Allmänintresset
 Lokaliseringsprincipen
 Kommunala proportionalitetsprincipen
 Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

16/21 Sociala föreningsbidrag 2021: Kamratföreningen Länken - KS2021/0076-2 Sociala föreningsbidrag 2021: Kamratföreningen Länken : Sociala föreningsbidrag 2021: Kamratföreningen Länken

2(4)

Bakgrund
Kamratföreningen Länken är en sammanslutning av både män och kvinnor med gemensamma
erfarenhet av alkoholmissbrukets följder. Medlemmarna hyser en ärlig och uppriktig önskan
att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol. Genom regelbundna veckomöten
och olika fritidsverksamheter och andra samkväm, stärks gemenskapen och
sammanhållningen inom föreningen.
En länkförening är en sammanslutning av före detta alkoholsjuka, som genom läkarvård,
medicin, kamraters hjälp och den egna viljan blivit friska. Kamratföreningen Länken
samarbetar med avdelning 10 på Kungälvs sjukhus genom besök på avdelningen var 14:e dag.
Genom dessa besök har föreningen fått ett antal nya medlemmar. Andra medlemmar söker
Kamratföreningen Länken i telefon eller genom besök i lokalen. Kamratföreningen Länken
har också haft telefonförfrågningar från missbrukare och anhöriga för råd och information
om hur man går tillväga för att få hjälp med missbruksproblem.
Kamratföreningen Länken har 21 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun vid årsskiftet
2020/2021.
Verksamhetens bedömning
Kamratföreningen Länken bedöms uppfylla kriterier för att beviljas föreningsbidrag.
Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens
verksamheter som individ - och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar,
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt delta i samhällslivet.
I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen
bedriver och hur detta kommer medlemmar tillgodo, men också hur föreningarna stöder
särskilt utsatta grupper. Föreningsbidraget ska inspirera till förnyelse och utveckling samt
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter, samt motverka
främlingsfientlighet och diskriminering. I bedömningen av bidragets storlek ska särskilt
beaktas om föreningen aktivt arbetar med integration och om föreningen har
förebyggande verksamhet till stöd för barn och unga.
I bedömningen tas också hänsyn till antalet aktiva medlemmar i Kungälv och antal
sammankomster.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till Kamratföreningen Länken bedöms som särskilt viktigt utifrån det strategiska målet
”En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet”. Kungälvs kommun ska stå för en trygg
omsorg, medborgarna ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa
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omsorgen. Den personliga integriteteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka
behöver utvecklas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030:
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Rättvis tillgång till hälsoservice och
till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till
försörjning, även för människor med begränsade resurser.
Underliggande målet 10.2 innefattar att till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som:
 Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.
 Föreningar som arbetar särskilt med integration.
Utifrån riktlinjen är kravet att:
 Föreningen ska verka i den enskildes intresse
 Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet och
diskriminering
Varje ansökan ska även beaktas särskilt utifrån Kungälvs kommuns mål kring ökat
innanförskap.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kamratföreningen Länken fyller en viktig funktion vid att vidmakthålla drogfrihet bland dess
medlemmar.
Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till sociala föreningar finansieras med avsatt budget från sektor Trygghet och
stöd med cirka 1 miljon kronor 2021. Stödet till Kamratföreningen Länken ryms inom
befintlig budget.
Förslag till beslut
Kamratföreningen Länken beviljas
verksamheten 2021.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd

kronor i ekonomiskt stöd för

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Expedieras till:

Kamratföreningen Länken

För kännedom till:

Katarina Vallström
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Handläggarens namn
Katarina Vallström

2021-03-03

Sociala föreningsbidrag 2021: FUB Kungälv (Dnr KS2021/0078-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet
och stöds budget, där ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.
FUB i Kungälv är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Förslag till beslut:
FUB beviljas

kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2021.

Juridisk bedömning
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras
ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip
bara de allmänna reglerna i kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
 Allmänintresset
 Lokaliseringsprincipen
 Kommunala proportionalitetsprincipen
 Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.
Bakgrund
FUB i Kungälv är en intresseorganisation med 266 medlemmar och totalt i Sverige mer än
25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar.
ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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FUBs vision är ”ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv
som alla andra”.
Verksamhetens bedömning
FUB Kungälv bedöms uppfylla samtliga kriterier för att beviljas föreningsbidrag.
Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns
förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Föreningsbidrag har direkt koppling till KS resultatmål ”Fler barn och unga deltar i ett rikt
och varierat kultur- och fritidsliv” då stöden riktas till barn och ungdomar i åldersgruppen
7–20 år och genom att stöden premierar aktivitet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beröringspunkter utifrån följande målområdena i Agenda 2030:


Mål 3 God hälsa och välbefinnande, att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.



Mål 4 God utbildning för alla, säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.



Mål 10 Minskad ojämlikhet, som innebär minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslaget föreningsbidrag till FUB Kungälv Föreningsbidrag relaterar till
kommunfullmäktiges strategiska mål:


Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande



Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar



Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv



Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Föreningsbidraget relaterar även till kommunstyrelsens resultatmål:


Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
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Föreningsbidrag relaterar till ett flertal tidigare fastställda styrdokument:
 Vision 2040 (Dnr KS2012/817)
 Riktlinjer för föreningsstöd (Dnr KS2020/0674)
 Idrottspolitiskt program (Dnr KS2018/1043)
 Näringslivsplan för ökad tillväxt (Dnr KS2016/0428)
 Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202)
 Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027 (Dnr KS2019/1500)
 Plan för funktionshinderpolitiska arbetet (Dnr KS2019/1500)
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
FUB i Kungälv är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.
Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras via avsatt budget från sektor Trygghet och Stöd. Stöd
till FUB Kungälv ryms inom befintlig budget.
Förslag till beslut
FUB Kungälv beviljas

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd
Expedieras till:

FUB Kungälv

För kännedom till:

Katarina Vallström

kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2021.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

18/21 Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken - KS2020/1862-2 Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken : Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken
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Handläggarens namn
Katarina Vallström
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2021-03-03

Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken (Dnr KS2020/1862-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.
Föreningen Aktiva Länken har 68 medlemmar i Kungälv och har ansökt om 250 000 kronor i
ekonomiskt stöd för verksamhet 2021.
Förslag till beslut:
Föreningen Aktiva Länken beviljas
verksamheten 2021.

kronor i ekonomiskt stöd för

Juridisk bedömning
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:


Allmänintresset



Lokaliseringsprincipen



Kommunala proportionalitetsprincipen



Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Verksamheten bedömer att Aktiva Länken uppfyller samtliga kriterier för att beviljas
föreningsbidrag.
Aktiva Länken Kungälv - Ale är medlem i riksorganisationen Sällskapet Länkarna.
Föreningen stödjer personer med alkohol - och drogproblem samt deras familjer och
anhöriga. Föreningen bedriver upplysningsverksamhet om drogers negativa inverkan till
skolor, vid temakvällar i föreningens lokal samt via utställningsskärmar och
informationsmaterial framtaget av riksorganisationen. Under pandemiåret 2020 minska
föreningens aktiviteter och antal träffar men föreningen hoppas att snart återuppta sin
verksamhet. Föreningen arbetar vidare med upplysningsverksamhet om drogers negativa
verkningar. Aktiva Länken ses som ett komplement till socialtjänstens insatser för människor
med missbruksproblematik och deras anhöriga.
Enligt 9 § 5 kap Socialtjänstlagen (SoL) skall socialtjänsten verka för att den enskilde
missbrukaren får den hjälp och den vård som han eller hon behöver för att komma ifrån
missbruket. Aktiva Länkens arbete ses som ett komplement till socialtjänstens arbete.

Verksamhetens bedömning
Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens
verksamheter som individ - och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar,
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt delta i samhällslivet.
I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen
bedriver och hur detta kommer medlemmar tillgodo, men också hur föreningarna stöder
särskilt utsatta grupper. Föreningsbidraget ska inspirera till förnyelse och utveckling samt
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter, samt motverka
främlingsfientlighet och diskriminering. I bedömningen av bidragets storlek ska särskilt
beaktas om föreningen aktivt arbetar med integration och om föreningen har
förebyggande verksamhet till stöd för barn och unga.
I bedömningen tas också hänsyn till antalet aktiva medlemmar i Kungälv och antal
sammankomster.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till Aktiva Länken bedöms som särskilt viktigt utifrån det strategiska målet ”En trygg
omsorg med valmöjligheter genom livet”, Vi ser hur behoven av vård och
funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska
kunna stå för en trygg omsorg, medborgarnaska kunna lita på välfärden och de mest utsatta
ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja
och påverka behöver utvecklas.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030.
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Rättvis tillgång till hälsoservice och
till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till
försörjning, även för människor med begränsade resurser.
Underliggande målet 10.2 innefattar att till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som:


Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.



Föreningar som arbetar särskilt med integration.

Utifrån riktlinjen är kravet att:


Föreningen ska verka i den enskildes intresse



Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet och
diskriminering

Varje ansökan ska även beaktas särskilt utifrån Kungälvs kommuns mål kring ökat
innanförskap.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Föreningen Aktiva Länken fyller en viktig funktion för att vidmakthålla drogfrihet bland sina
medlemmar.

Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras med avsatt budget från sektor Trygghet och Stöd.
Totalt utgör budgeten 1 miljon kronor 2021. Stödet till Aktiva Länken ryms inom befintlig
budget.
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Förslag till beslut
Föreningen Aktiva Länken beviljas
verksamheten 2021.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd
Expedieras till:

Aktiva Länken

För kännedom till:

Katarina Vallström

kronor i ekonomiskt stöd för

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Catharina Bengtsson

1(3)

2021-03-03

Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats 2020 (Dnr
KS2021/0194-1)
Sammanfattning
En verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse har tagits fram för den medicinska
elevhälsan. Den medicinska delen av elevhälsan är de insatser som utförs av skolsköterskor
och skolläkare.
I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året och innehåller
analyser och åtgärder för att säkerställa kvaliteten. Vårdgivaren ansvarar också för att årligen
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Förvaltningen föreslår att elevhälsans verksamhetsplan och patientsäkerhetsberättelse fastställs
av kommunstyrelsen
Juridisk bedömning
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (2011:9) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år där
verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
Bakgrund
I skollagen står att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande, elevernas
utveckling mot målen ska stödjas och eleverna ska erbjudas hälsosamtal och hälsokontroller.
Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan skapar en god och trygg
lärandemiljö.
Den medicinska delen av elevhälsan lyder under de lagar och regler som styr hälso- och
sjukvården. Det finns många krav på verksamhetens kvalitet och säkerhet. Därför följs
verksamheten upp årligen och dokumenteras i verksamhetsberättelse och
patientsäkerhetsberättelse. Den 1/1 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SOSFS 2010:659
samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. Syftet är att göra vården säkrare
och att det bland annat skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.
Verksamhetens bedömning
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (2011:9) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast den 1 mars varje år
där verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Alla elever i grundskolan och gymnasiet har erbjudits hälsobesök och vaccinationer enligt
basprogram läsåret 19/20.









Coronapandemin har påverkat verksamheten inom Elevhälsans medicinska insats, och man har
anpassat elevbesök utifrån smittförebyggande riktlinjer/åtgärder.
Hälsobesöken i skolår 2 och 6 har förkortats.
På högstadiet har ett fåtal elever ej kommit på hälsobesök pga. hög frånvaro, psykisk ohälsa och
Coronapandemin.
Gymnasieelever på Mimers Hus har sedan mars erbjudits hälsosamtal via telefon på grund av
distansundervisning. Det har varit svårt att boka hälsosamtal med vissa elever under denna
period.
Det har varit främst elever på IM som uteblivet eller tackat nej trots flera erbjudanden om ny tid
till hälsobesök.
De flesta planerade besöken/uppföljningar utfördes, de som inte blev utförda står kvar på
väntelistan i PMO (EMI:s journalsystem) inför läsår 20/21.
Ny Medicinsk ledningsansvarig, MLA är anställd från mitten av augusti-20, och en ny
skolsköterska är anställd hösten -20.
Inkomna avvikelser har bedömts och behandlats enligt rutin. Det har inte gjorts några Lex Maria
anmälningar.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Alla barn och elever ska vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ett av målen inom hållbar utveckling i Agenda 2030 ska säkerställa att alla kan leva ett
hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet regleras inte i kommunala styrdokument utan av Patientsäkerhetslagen (PSL
2010:659)
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Både verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse utgår ifrån barnperspektivet
eftersom målet är att säkerställa en likvärdig och säker elevhälsovård i alla skolor. All elevvård
planeras och genomförs med ett jämlikhetshetsperspektiv. Genom att följa upp att alla skolor
arbetar efter basprogrammet säkerställer vi att eleverna ges en likvärdig elevhälsovård.
Ekonomisk bedömning
Ekonomisk bedömning Att fastslå berättelserna innebär i sig ingen ekonomisk påverkan.
Eventuella behov av resurser för att genomföra åtgärder kommer att tas inom befintlig budget
eller behandlas vid kommande budget.
Förslag till beslut
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2020 för den medicinska
elevhälsan fastställs.
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Catharina Bengtsson
Verksamhetschef
Expedieras till:

För kännedom till:

Dennis Reinhold
Sektorchef

Elevhälsans medicinska ansvariga Siv Hedberg Larsson
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Sammanfattning
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(2011:9) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år där verksamhetens
arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
Det är ansvarig vårdgivare som tillsammans med utsedd verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslagen, ansvarar för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insats, EMI. I
Kungälvs kommun är det kommunstyrelsen som är ansvarig vårdgivare. Arbete med en
revidering av ledningssystemet har påbörjats under läsåret.
Alla elever i grundskolan och gymnasieskola har erbjudits hälsobesök och vaccinationer enligt
basprogram LÅ (läsåret)19/20. Coronapandemin har påverkat EMI verksamhet. EMI har
anpassat elevbesök utifrån smittförebyggande riktlinjer/åtgärder. Hälsobesöken i skolår 2 och 6
har förkortats. På högstadiet har ett fåtal elever ej kommit på hälsobesök pga. hög frånvaro,
psykisk ohälsa och Coronapandemin. Gymnasiet övergick till distansundervisning i mitten av
mars fram till terminsslut i juni pga. coronapandemin.
Gymnasieelever har sedan mars erbjudits hälsosamtal via distanssamtal på telefon. Det har varit
svårt att boka hälsosamtal med vissa elever under denna period.
Det har varit främst elever på IM som uteblivet eller tackat nej trots flera erbjudanden om ny tid
till hälsobesök.
De flesta planerade besöken/uppföljningar utfördes, de som inte blev utförda står kvar på
väntelistan i PMO (EMI:s journalsystem) inför LÅ 20/21.
Ny MLA är anställd från mitten av augusti-20, och en ny skolsköterska är anställd hösten -20.
Inkomna avvikelser har bedömts och behandlats enligt rutin, inga Lex Maria anmälningar har
gjorts.

Struktur
Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan
förebyggas. Noll tolerans för vårdskador.
Det skall inom verksamheten finnas den bemanning, personal och den kompetens som är
nödvändig för att nå detta. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet, dessa
skall vara kända för all personal. Strategier för att uppnå dessa mål är:
 Verka för att ledningssystemet är tydligt och väl förankrat i verksamheten. Det är viktigt
då chefsbyten är vanliga inom sektor skola.
 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god omvårdnad och en verksamhet som
tidigt kan förebygga händelser och avvikelser.
 Systematiskt kvalitetsarbete med riktlinjer och rutiner som behöver uppdateras och/eller
implementeras i verksamheten. Dessa finns i den lokala Metodboken. Kungälvs
metodbok baseras på Göteborgs men är lokalanpassad.
 Verksamhetens följs upp med egenkontroller och avvikelserutin.
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Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Vårdgivare
Kommunstyrelsen är vårdgivare för EMI och ytterst ansvarig. Vårdgivaren ansvarar för att
verksamhetschef för EMI samt Lex Maria ansvarig utses, namngivna personer skall två personer
anmälas till IVOs vårdgivarregister.
Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är
fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren skall leda, planera och kontrollera verksamheten så att
kraven på god vård uppfylls.
Verksamhetschef (HSL §29)
Det skall enligt HSL inom all hälso-och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Det är verksamhetschef för högstadiet och
stödenhet som är verksamhetschef för EMI.
Verksamhetschef ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god
vård bedrivs. Exempel på det kan vara att medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och
möjlighet att bedriva en god vård med hög kvalitet. Lokaler och utrustning för arbetet skall vara
anpassade för verksamhetens behov. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas.
Avvikelser och risker skall analyseras och följas upp. Verksamhetschefen är den person som
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), föräldrar, elever och personal ska kunna vända sig till
när det gäller frågor som rör verksamheten.
Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning måste överlåta del av det medicinska
ledningsansvaret till annan person, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA).
Verksamhetschef är chef för MLA.
MLA
MLA ansvarar för kvalitet och säkerhet inom EMI. MLA skall vara uppdaterad och väl förtrogen
med gällande regelverk inom området. MLA ansvarar att rutiner och egenkontroll upprättas och
följs. Att avvikelser och risker analyseras och följs upp samt ansvarar för Lex Maria anmälningar.
Rektor
Rektor är arbetsgivare för skolsköterska. Rektor ansvarar för att i samråd med verksamhetschef
och MLA anställa skolsköterska med rätt kompetens och i tillräcklig omfattning samt att det finns
ändamålsenliga lokaler. Rektor skall även se till att skolsköterska deltar i kontinuerlig yrkesspecifik
kompetensutbildning.
Legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal
All hälso-och sjukvårdspersonal, dvs skolsköterska och skolläkare har eget yrkesansvar för att
arbetet utförs med god kvalitet och säkerhet. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och
risker identifieras och rapporteras.
Skolläkare motsvarande 60% köps in via avtal från Vårdcentralen Kusten, avtalet gäller tom
2021-06.02.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Intern samverkan inom skolan
- Det är viktigt att EMI får kännedom om in och utflyttning av elever på skolorna. Detta för
att journaler skall beställas samt att insatser för eleven inte skall fördröjas eller utebliva.
3

31/21 Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats 2020 - KS2021/0194-1 Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats 2020 : Patientsäkerhetsberättelse 2020

-

-

-

Samverkan med pedagoger i samband med hälsobesök och vaccinationer. Samverkan med
rektor, elevhälsa samt med all personal inom skolan runt elevhälsoarbetet och skolans
arbetsmiljö. EHM har införts på flera skolor, där ingår EMI.
Vid eventuella akut sjukdom hos ansvarig skolsköterska är det svårt för skolläkaren att ensam
genomföra skolläkarmottagningen, då dessa kräver både för och efterarbete.
Skolsköterskorna försöker att bistå varandra i dessa fall så att mottagningarna skall kunna
genomföras. Det innebär att skolsköterskorna tar ansvar för helheten och inte bara för sin
enhet. Detta gäller även vid vaccinationer då skolsköterskor hjälper
varandra.
Extern samverkan
Skolläkarinsatser motsvarande 60% tjänst köps via 1 års avtal från Kustens vårdcentral, det
löper ut 2021-06-02. Detta samverkansavtal fungerar bra och underlättar även samverkan
med primärvården i övrigt.
Samverkan med Socialtjänst, BVC, Familjehuset Klippan, Primärvården, BUM, BUP,
Habilitering, samt andra vårdgivare i regionen runt enskilda ärenden. Samverkansmöten har
under året genomförts med Ungdomsmottagningen, BUM, Centrumpraktikens vårdcentral.
Samverkans möte med BVC har ställt in pga. Coronapandemin
På gymnasiet har EMI påbörjat samverkansprojekt med Närhälsan Kongahälla
Rehabmottagning där elever i åk 1 erbjudes Fa R recept (fysisk aktivitet på recept). Elev
erbjudes i samband med hälsosamtal i åk 1 att påbörja någon form av fysisk aktivitet, gäller
elever som ej utövar någon fysisk aktivitet. Målet är att detta bidrager till ökad hälsa som leder
till ökad måluppfyllelse i skolan.
Nätverksmöten har ställts in pga. coronapandemin, del av dessa möten har dock senare
genomförts som distansmöte.
EMI samverkar med följande parter under alla elevers skolgång från 6-20 år:
 Elever och vårdnadshavare
 Rektor, pedagoger och övrig personal och elevhälsa på enheterna.
 Mottagande och avlämnande skola för elever som byter skola, både pga stadieövergång
inom kommunen samt till annan skolhuvudman.
 Måltidsservice för elever i behov av Specialkost av medicinska orsaker.
 Samverkan runt enskilda elever sker kontinuerligt med BUM, BUP, Ungdomsmottagning,
Primärvård, Familjehuset Klippan samt andra vårdgivare inom regionen.

Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

All hälso-och sjukvård inom EMI är ett erbjudande och är frivillig. Samtycke till hälsobesök,
undersökning, vård och behandling sker i de flesta fall muntligt med eleven. Vårdnadshavare
informeras om elev tackar nej till hälsobesök under grundskoletiden. Vid vaccinering lämnas
skriftlig information samt efterfrågas skriftligt medgivande från vårdnadshavare.
Information om EMI ges av skolsköterskorna vid föräldramöte i förskoleklass och år 1 på
gymnasiet samt vid behov. Högstadiet informerar på lite olika sätt
Information ges även muntligt och skriftligt i samband med hälsobesöket i förskoleklass då
vårdnadshavare är med.
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Överföring av BVC journal till grundskolan samt skolhälsovårdsjournal från grundskolan till
annan huvudman sker alltid med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas
medgivande från eleven.
Skolsköterska och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för
bästa resultat. Elev skall få information anpassad efter ålder och mognad, vårdnadshavare
kontaktas när EMI bedömer att det behövs. Eleven skall ha medinflytande som efter ålder och
mognad övergår i självbestämmande. Välinformerade elever och vårdnadshavare upplever ofta en
högre grad av trygghet vilket gagnar kvalitet och säkerhet. EMI medverkar även i samverkan runt
egenvårdsinsatser.
EMI är med och samverkar med elev och vårdnadshavare rörande elever med sjukdom,
funktionshinder eller särskilda behov.
Information kan se ut som följande:
 Information om basprogram, vaccinationer och vaccinationsregister, muntligt och
skriftligt
 Information inför hälsobesök, om vidtagna åtgärder samt planerade uppföljningar. Dessa
 sker alltid i samråd med elev och/eller vårdnadshavare.
 Tolk skall alltid användas vid behov.
 Information kan vara både muntlig och skriftlig, eleven skall känna sig delaktig och
respekterad.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

Avvikelsehantering
Avvikelser skrivs enligt Ledningssystem för kvalitetsarbete vid upptäckta fel och brister. Oftast är
det interna avvikelser men upptäcks brist från extern vårdgivare skall avvikelse skickas dit för
handläggning där. MLA och skolläkare bedömer, gör riskanalys, handlägger enligt beskrivning
som vid riskanalys. Verksamhetschef är fortlöpande informerad, gäller det personalärende så är
verksamhetschef direkt operativ. Rektor informeras också. Vid allvarlig vårdskada görs Lex
Maria anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO. Om det finns skälig anledning att
misstänka att en legitimerad personal kan utföra en fara för patientsäkerhet eller förtroende är
vårdgivaren skyldig att snarast anmäla det till IVO (3 kap. §7 Patientsäkerhetslagen).

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Synpunktshanteringen i kommunen kan användas även för synpunkter och klagomåls från elever och
vårdnadshavare i frågor som rör EMI. Synpunkter på omhändertagandet i EMI skall vidarebefordras till
MLA och verksamhetschef EMI. EMI skall främja möjlighet till samverkan mellan elev och
vårdnadshavare i syfte att öka kvaliteten. Klagomål och synpunkter kan även komma från
Patientnämnden, IVO eller Skolinspektionen.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
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Årlig kollegial granskning i slutet av läsåret den har senarelagts pga. Coronapandemin. Fokus har
varit och är på att upprätthålla basverksamheten.
Årlig medicinteknisk service på audiometrar och blodtrycksmanschetter. Utbyte av utrustning
som är för gammal eller inte håller måttet. Detta sker via avtal med One Med.
Läkemedelskontroll 1gång/termin på varje enhet.
Läkemedelslistor samt akut omhändertagande vid allergisk reaktion uppdateras årligen av ansvarig
skolläkare. Generella ordinationer av läkemedel uppdateras årligen och är personliga för varje
skolsköterska. Extern granskning av läkemedelsdelsrutin och lokala förråd. Detta utföres i
samarbete med MLA i Ale kommun har ej utförts under året pga. Coronapandemin. Planeras att
utföras senare under läsåret.
EMI har årshjul för varje stadie att följa, det underlättar planering av arbetet och att det hinns
med.
Varje skolsköterska skriver verksamhetsberättelse vid läsårsslut. Det innebär årlig uppföljning av
att hälsobesök och vaccinationer enligt basprogram och behov har erbjudits samtliga elever, samt
att planerade uppföljningar har utförts enligt plan. Där framgår även om något inte utförts och i
de flesta fall i så fall orsak till det.
Enligt ledningssystemet för EMI skall organisation och resursfördelning ses över inför varje nytt
läsår av EMIs verksamhetschef samt MLA, detta för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
Struktur för uppföljning och utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §

Vårdgivaren skall med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, utvärdera och förbättra verksamheten
Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker genom skolsköterskornas
verksamhetsberättelser vid läsårsslut samt den lagstadgade årliga Patientsäkerhetsberättelsen.
Uppmärksammade risker, incidenter och händelser behandlas enligt avvikelserutin. Avvikelser
skall snarast rapporteras till rektor, MLA och verksamhetschef som vid allvarlig händelse
rapporterar till vårdgivaren.

Process - åtgärder för att öka patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
EMI abonnerar på Göteborgs Metodhandbok som ett stöd i kvalitetsarbetet. Kungälvs
Metodhandbok baseras på Göteborgs Metodhandbok, är anpassad efter Kungälvs
förutsättningar samt är inte lika omfattande. Metodhandboken revideras kontinuerligt och utgör
basen i EMIs kvalitetsarbete.
EMI arbetar utifrån ett basprogram samt ett årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som
planerat och att eleverna i kommunen erbjuds en likvärdig EMI. Årshjulet är ett levande
dokument som revideras återkommande.
EMI har aktivt samarbete med övrig personal inom skola och elevhälsa samt med många externa
aktörer, tex Primärvården, BUM, BUP, Habilitering, Ungdomsmottagning och Socialtjänsten.

Utbildning och kompetensutveckling
Enligt HSL är legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal skyldig att hålla sig uppdaterad på nyheter
inom området, det är en förutsättning för kvalitetssäkrad EMI.
Exempel på detta är:
MLA deltar vid årlig nationell ledningskonferens samt deltar vid nätverksträffar för MLA i GR 4
gånger per år. Verksamhetschef EMI deltager vid någon av dessa träffar/år.
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EMI har skolsköterskerepresentant/er som deltar på årlig rikskongress för EMI.
Detta har ej genomförts pga. coronpandemin.
På Månatliga verksamhetsmöten (VM) diskuteras bland annat kring händelser, risker och
avvikelser. Vad kan vi göra för att det inte skall hända igen? Att dra lärdom av erfarenheter och
tänka framåt. Följs årshjulet, är det någon som ligger efter?
Dessutom arrangeras hel eller halvdagar i samband med uppstart och avslutning. Vid dessa
möten diskuteras nyheter inom området, säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner samt lagar och
författningar som styr verksamheten. Skolsköterskor och skolläkare deltar aktivt i att utveckla
säkra rutiner genom att påtala när behov av gemensam diskussion behövs.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

All personal inom EMI är skyldiga att identifiera och rapportera tillbud som kan innebära risker i
verksamheten, detta sker via EMIs avvikelserutin. Det kan även komma in avvikelser från externa
vårdgivare och EMI skickar avvikelser till externa vårdgivare/verksamheter om det är där
tillbudet skett.
MLA och skolläkare handlägger avvikelsen tillsammans med berörda. I det ligger att utreda, göra
riskanalys, planera och genomföra åtgärder samt att återföra information och
kunskap i verksamheten. Verksamhetschef är fortlöpande informerad via MLA. MLA och
verksamhetschef ansvarar för att påtala risker för vårdgivaren.

Resultat och analys
SFS 2010:659, 3 kap. 10§p3

Egenkontroll
Hälsobesök
Av skolsköterskornas verksamhetsberättelser framgår att samtliga elever i grundskolan har
erbjudits hälsobesök enligt basprogram LÅ 19/20. Ett fåtal har tackat nej av olika orsaker, bla
hög frånvaro. EMI informerar/samverkar med vårdnadshavarna i samtliga av dessa ärenden.
Hälsobesöken i skolår 2 och 6 har reducerats förkortats. På högstadiet har ett fåtal elever uteblivit
från hälsobesök. Det beror bland annat på frånvaro, psykisk ohälsa och coronapandemin. Dessa
elever har erbjudits flera besök och de kommer att kallas på nytt.
Samtliga elever som går åk 1 på Mimers Hus gymnasium och Trekungagymnasiet har erbjudits
hälsobesök. Vissa av dessa har genomförts på distans via telefon. Ett antal elever erbjöds fysiskt
besök under våren, utifrån individuella bedömning av elevens behov.
Några elever tackade nej till hälsobesök eller uteblev trots flera erbjudanden, detta gäller främst
elever på Introduktionsprogrammet.

Vaccinationer
Alla elever har erbjudits vaccinationer enligt basprogram (åk 2, 5, 6 och åk 8). Fr om hösten /20 erbjudes
HPV vaccination till alla elever i år 5 då allmänna vaccinationsprogrammet har utökats och gäller även
pojkar. Detta får till följd att vi i år ökar med 1000 doser HPV vaccin jämfört med tidigare år.
Ett fåtal har tackat nej till vaccinationer. De som tackat nej erbjudes på nytt vaccination vid hälsobesök,
under sin skoltid.
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Kollegial granskning
Det genomfördes ingen kollegial granskning i juni 2020 pga. coronapandemin. Granskningen planeras att
genomföras under våren 2021.

Läkemedelskontroll
Den är genomförd under vårterminen-20. Extern kontroll utfördes ej pga. coronapandemin.

Avvikelser
Inkomna avvikelser 11 st har hanterats enligt rutin. Inga avvikelser har riskbedömts så allvarliga
att de rapporterats vidare till IVO som Lex Maria.
Under 2020 har de till EMI inkomna avvikelserna handlat om:
Arkivering
Arkivskåp för skolhälsovårdsjournaler som förvaras i låst utrymme på Mimers Hus upptäckes stå
olåsta. Åtgärdas omgående och servicekontroll beställdes med kodbyte.
Arkivskåp på skolsköterskemottagning Mimers Hus är ur funktion går ej att låsa, chef informeras.
Fördröjning av åtgärd, arkivskåp är nu åtgärdat och utbytt.
Journalrutiner
Journalkopior har blivit införda på felaktigt sätt i PMO på fyra elever. Signerade dokument kan
endast raderas av journalleverantören CGM, vilket är utfört. Genomgång av scanningsrutin har
skett vid skolsköterskornas verksamhetsmöte
På tre elever saknas det dokumentation kring om hörseltest är utförda enl. basprogram. Detta
uppmärksammas vid övergång till gymnasiet och vid journalgenomgång. Hörselkontroll är utförd
på berörda elever. Genomgång av rutin journalgenomgång har skett vid skolsköterskornas
verksamhetsmöte
Lokal utrustning
Skolsköterska har informerat rektor om scanner som är ur funktion ett flertal gånger, har ej
åtgärdats.
Vaccinering
Elev vaccineras med annat vaccin än som var avsett. Händelsen rapporteras till skolläkare och
verksamhetschef och vårdnadshavare informeras. Bedömning göres, ej risk för allvarlig medicinsk
risk. Genomgång av vaccinationsrutin har skett vid skolsköterskornas verksamhetsmöte.

Klagomål och synpunkter
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under året.

Händelser och vårdskador
E-arkiv.
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PMO (EMIs journalsystem) journaler på elever som avslutat sin skolgång i Kungälvs kommun är
nu överfört till LTA E-arkiv. Gäller elever födda 1997 och tidigare.
När journalerna är överförda till E arkiv, övergår ansvaret till kommunarkivet.
Coronapandemin
Coronapandemin har inneburit att skolsköterskorna har fått ändra sitt arbetssätt.
Riktlinjer från FHM och Smittskyddet har förmedlats till samtliga skolsköterskor och skolläkare
inom EMI.
Gymnasiet har genomfört del av hälsosamtalet på distans från mitten av mars-20 och uppföljande
fysiska besök har skett vid skolstart i augusti/september- 20.
Basprogrammet har genomförts under hösten- 20 med omprioriteringar på respektive skola
utifrån smittläget.
Gymnasiet startade efter sommaren med delvis distansundervisning och i december övergått helt
till distansundervisning.
En grundskola har haft delvis distansundervisning under slutet av höstterminen-20.
Kommunen aktiverade beredskapsplanen under våren-20.Till följd av detta ställde skolsköterskor
om och förberedde för att eventuellt behöva förstärka/bemanna i hemsjukvården. Detta innebar
att hälsobesök i åk 2 och 6 på grundskolan kortades ner. Inga skolsköterskor behövde förstärka i
hemsjukvården, en frivillig skolsköterska var behjälplig i hemsjukvården.
Införandet av HPV vaccinering i allmänna vaccinationsprogrammet för pojkar och flickor födda
2009 i åk 5. Det innebär att det 2020 blir dubbla åldersgrupper som vaccineras då tidigare
åldersgrupp födda 2008 får sin vaccination mot HPV i åk 6 enligt ordinäre vaccinationsprogram.
Vilket innebär 1000 vaccinationer mer utföres under det här läsåret.

Mål och strategier för 2021
Att kvalitetssäkrad och likvärdig EMI erbjuds alla elever i de kommunala skolorna.
1. Det är viktigt att ledningssystemet är tydligt och väl känt för alla berörda, såväl chefer som
skolsköterskor/skolläkare. Det är nödvändigt att arbetet fortgår med förankring av
ledningssystemet, det för att inte frågor skall försenas eller falla mellan stolarna.
2. Att Göteborgs metodhandbok är åter tillgänglig i form av ett Metodstöd på ett för
verksamheten användbart sätt.
3. Uppdaterat skolläkaravtal juni-21 för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.
4. Att alla elever erbjuds hälsobesök enligt basprogram samt öppen mottagning.
5. Fortsatt arbete med en kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser
inom EMI.
6. EMI ingår i förarbetet Option 2 FVM som har påbörjats okt/20.
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7. Om kommunen blir erbjuden och tackar ja till att gå med i regionprojektet ”Elevhälsa i
fokus” och därmed får tillgång till elevhälsostatistik ur systemet.
8. Gymnasiet har påbörjat HBTQ utbildning inför certifiering av skolan, där EMI ingår.
9. Gymnasiet fortsätter att deltaga i utfärdandet FaR recept i samverkansprojekt med
Närhälsan Kongahälla Rehabmottagning. Elever erbjudes i samband med hälsosamtalet i åk
1 att deltaga och starta någon form av fysisk aktivitet.
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Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden (Dnr KS2021/0351-1)
Sammanfattning
Regeringen fattade beslut om att förstärka det statliga stödet till hela Sveriges skolväsende med
1 miljard kronor 2021 på grund av den rådande covid-19 pandemin. Syftet med statsbidraget är
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till.
Kungälvs kommun bestämmer själv hur medlen ska fördelas. Det finns ingen förordning eller
liknande som specificerar hur statsbidraget ska användas.
Det är upp till varje kommun att besluta hur medlen ska fördelas. Kungälvs kommun kommer
få tilldelat 4,75 Mkr och planerar att fördela stadsbidraget enligt följande:
Kommunal grundskola: ca 3 Mkr.
Kommunal gymnasieskola: ca 1,1 Mkr.
Fristående grundskola och gymnasieskola: ca 650 000 kronor.
Juridisk bedömning
Det finns ingen förordning som reglerar villkor för att kommunen ska kunna ta del av
Skolmiljarden. Det innebär att varje kommun har rätt att bestämma hur medlen ska användas.
Enligt regleringsbrevet från regeringen till Skolverket framkommer det att ”Medlen får användas
brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga till exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt
vuxenutbildningen”. Det finns ingen rättslig grund som reglerar hur Kungälvs kommun ska
fördela medlen.
När kommunen har fattat beslut om hur medlen ska användas inom den kommunala
verksamheten ska bidrag till de enskilda huvudmännen beräknas på samma grunder.
Bakgrund
Med anledning av den rådande situationen gällande covid-19 pandemin har regeringen beslutat
att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor. Syftet med bidraget är
att möjliggöra för kommunerna att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till.
Skolverket beslutade 2021-01-28 om hur bidraget ska fördelas till respektive kommun.
Kungälvs kommun har fått fördelat bidrag som är ca 4,75 miljoner kronor. Bidraget fördelas
ADRESS
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procentuellt utifrån antalet folkbokförda i kommunen som är mellan 6–19 år. Uppgifterna är
hämtade från SCB.
Verksamhetens bedömning
Ledningsgruppen inom Sektor Bildning och Lärande har beslutat att skolmiljarden ska fördelas
till verksamheterna grundskola och gymnasium. Verksamheten har valt att fördela statsbidraget
på dessa verksamheter då dessa bedöms vara särskilt prioriterade att få ta del av Skolmiljarden.
Fördelningen av statsbidraget till grundskola och gymnasium är procentuell utifrån antalet
folkbokförda i kommunen som är mellan 6–19 år.
Ytterligare fördelningen och specifikationen inom verksamheten har inte skett.
Ledningsgruppen inom Sektor Bildning och lärande bedömer att respektive verksamhetschef
har störst kunskap om vilka insatser som behöver genomföras för att säkerställa att eleverna
får den utbildning de har rätt till. På grund av osäkerheten i och med covid-19 pandemin kan
insatser komma att omprövas och ändras under 2021. Insatserna som kommer att genomföras
utgår utgå från existerade uppdrag som anges i bland annat skollagen. Exempel på insatser
som kan komma att genomföras är personalförstärkningar, satsningar på elevhälsa och
satsningar på elever med särskilda behov.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är tidsbegränsat då statsbidraget endast är aktuellt för 2021. Fördelningen av
statsbidraget har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål Att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande. Sektor Bildning och lärande gör bedömningen att den beslutade fördelningen
av statsbidraget verkar för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till och därmed ha
större möjlighet att få goda förutsättningar för livslångt lärande.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har en koppling till mål 4. God utbildning för alla. Covid-19 pandemin innebär stora
utmaningar på skolväsendet. Sektor Bildning och lärande bedömer att fördelningen av
Skolmiljarden verkar för att Kungälvs kommun har större möjlighet att bidra till en
inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedömningen utgår då det inte finns några politiska styrdokument associerade till ärendet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Sektor Bildning och lärande har i och med fördelningen av skolmiljarden identifierat att
framförallt elever i grundskola och gymnasium har behov av insatser som en kompensatorisk
åtgärd beroende på den rådande covid-19 pandemin. Den berörda medborgar- och
brukargruppen för tilldelning av statsbidraget är elever i grundskola och gymnasium. Genom
fördelningen av Skolmiljarden till denna berörda grupp gör Sektor Bildning och lärande
bedömningen att eleverna får ökade förutsättningar att få den utbildning de har rätt till.
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Ekonomisk bedömning
Ledningsgruppen inom sektor Bildning och lärande beslutade att statsbidraget skolmiljarden
ska fördelas procentuellt utifrån elevantalet i verksamheterna grundskola och gymnasium. Vid
en procentuell fördelning får verksamheterna tilldelat följande belopp:
Kommunal grundskola: ca 3 Mkr.
Kommunal gymnasieskola: ca 1,1 Mkr.
Fristående grundskola och gymnasieskola: ca 650 000 kronor.
Utbetalningen av skolmiljarden kommer att ske vid två tillfällen, hälften av medlen betalas ut i
februari och resterade hälft betalas ut i juni.
Förslag till beslut
1. Informationen gällande fördelningen om statsbidraget Skolmiljarden antecknas
till protokollet.

Dennis Reinhold
Sektorchef

Expedieras till:

För kännedom till:

lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se, helena.odinge@kungalv.se,
amela.filipovic@skola.kungalv.se, catharina.bengtsson@skola.kungalv.se
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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2021-01-25
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande:
Idrottsrådet: Torbjörn Falk, Ken Gunnesson, Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran
Svensson, Seppo Vaihela, Svenåke Berglie
Politiker: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Ingela Rossi, Anna Vedin
Förvaltningen: Mikael Ahlgren, Katarina Vallström
SISU: Lennart Hallgren

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av agendan
Föreslagen agenda godkändes med en övrig fråga.
3. Projekt Hallarena
Arbetsgrupp inom Idrottsrådet har inlett arbetet att på förvaltningens uppdrag ta fram
idrottsföreningarnas behov, önskemål och idéer för hallarenan på Yttern. Anna-Karin
Larsson, Seppo Vaihela och Torbjörn Falk redogjorde för processen. I en första workshop
deltog 17 föreningar som gemensamt svarade på frågan vilka effekter idrotten vill uppnå
genom en gemensam hallarena vid Yttern. Den s.k. ”effektkartan” ger en visuell bild att
kommunicera kring samt att använda för de lösningar som tas fram. Vid en andra
workshop tog föreningarna gemensamt fram den värdegrund som skall prägla det
fortsatta arbetet samt verksamheten i hallarenan.
Idrottsrådet har också inlett dialogmötena med grupper av föreningar (Isföreningar,
hallföreningar, etc.). Hittills har tre digitala dialogmöten hållits där föreningarna
definierat behov beträffande tränings- och tävlingsytor, förrådsytor, etc.
Idrottsrådet avser att överlämna allt material, inklusive rådets egna reflektioner, senast
14/2.
4. Idrotten i Kungälv och pandemin
Coronapandemin fortsätter och liksom tidigare drabbar den många idrottsföreningar
hårt. Idrottsrådet har noterat de beslut som Kommunen tog våren 2020 för att stötta
idrotten. Vi måste försäkra oss om att föreningarna kan fortsätta att driva sin ideella
verksamhet och erbjuda ungdomarna fritidsverksamhet, motion och rörelse. Idrottsrådet
har naturligtvis respekt för de ekonomiska begränsningar som finns, men vi måste
gemensamt komma på de kreativa lösningar som kan finnas.
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Idrottsrådet har tidigare pekat på ett antal modeller för att stötta föreningarnas
ekonomi, bland annat följande.
1. Vid beräkning av LOK-stöd för hösten 2020 används 2019 års siffror, om dessa är
högre. Föreningar som ansöker kan få sitt LOK-stöd tidigare än schemalagt.
2. Hyror och arrenden sätts till noll under viss tid, efter ansökan.
3. Idrottsföreningar utför tjänster inom kommunen, mot viss ersättning. Kommunen
utlyser, föreningarna ansöker
4. Föreningarna kan ansöka om kontant stöd hos kommunen.
5. Kommunen hjälper efter ansökan till med överbryggninglån, t.ex. i avvaktan på
nationellt stöd eller om annat alternativ inte är möjligt.
Anna Vedin meddelade att politik och förvaltning är medvetna om problemen. Man har
möte inom kort för att behandla frågan.
5. Idrottsskolan och framtiden
Avtalet mellan Idrottsrådet och Kungälvs Kommun angående driften av Idrottsskolan
skrevs under 2013. För att täcka kostnaderna betalar kommunen 150 000 kronor per år.
Kungälvs Handbollsklubb gavs uppdraget att sköta driften av Idrottsskolan mot en
ersättning på 50 000 kr per år. KHK har fortfarande detta uppdrag. De senaste två läsåren
har cirka 160 barn ur klasserna 2 och 3 deltagit. 10 idrottsföreningar har tagit emot
barnen för att visa hur olika idrotter fungerar. Deltagande föreningar delar på saldot när
alla kostnader är betalda. Idrottsrådet önskar en diskussion om Idrottsskolans framtid,
ansvar, kostnader, etc.
Beslutades att Idrottsrådet återkommer med förslag på hur vi utvecklar Idrottsskolan.
6. Information från Fritid
Fyllnadsutbetalning LOK-stöd
188 tkr fördelades mellan föreningar som erhöll LOK-stöd våren 2020. Ersättningen blev
1,27 kr/deltagare. Exempel på ersättningar:
Kungälvs handbollsklubb
23 936 kr
Romelanda Ungdomsförening
6 761 kr
IBK Kungälv
18 203 kr
Kungälvs Roddklubb
2 915 kr
Föreningsbidrag
Nya riktlinjer för föreningsbidrag, gäller från och med 2021-01-01, finns på hemsidan.
System för bokning och bidrag
Upphandling ligger ute, öppnas den 8 feb. Mål att starta systemet 1/11. Samarbetar med
Stenungssunds kommun.
Pandemin och idrotten
Nedstängning av allt den 18 december, öppnade upp 25 januari. Ingen allmänhetens
åkning på Skarpe Nord. Förvaltningen har kontakt med nätverk inom göteborgsregionen
och med smittskyddsläkaren.
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Ledarutveckling
Planerar trestegsraket ”Ledarkraft”. Rullas ut under feb, mars och april och skall ge
energi till ledare i Kungälv.
LOK-stöd HT 2021
Skall rapporteras in senast 25 feb. Om förening minskat i stöd, kommer den erhålla stöd
lika som hösten 2019.
Utbyggnad av lokaler Kanotklubben
Dialog med Kungälvs Kyokushin Karate och Kungälvs kanotklubb angående utbyggnad av
lokalerna. Kommunen kan möjliggöra investeringen genom kommunal borgen.
Orientering
Fritid stöttar Kungälvs orienteringsklubb med hälsoprojektet ”Hittaut.nu”. Finansieras av
”Folkhälsa”.
Hemsidan
Nyheter på hemsidan för att förenkla för föreningarna:
- information om hur man gör utdrag ur polisens belastningsregister
- trygg och säker idrott
- barnkonventionen
Projekt Hallarena
Fritid har erhållit information om projektet.
7. Samsynsavtal
Planen för avtalet ser ut på följande sätt.
1. Målet är första påskrifterna av avtalet och starten på extern marknadsföring vid
Idrottskonferensen i oktober 2021.
2. En arbetsgrupp leder genomförandet och består av Lennart Hallgren, Anna-Karin
Larsson samt representant från Fritid.
3. Tidplan:
a. Nov/Dec: Information vid workshops
b. Jan: Inbjudan till möte i mars går ut i slutet på månaden (påminnelse i feb)
c. Mars - Teamsmöte - Alla föreningar bjuds in
d. April - Dialog i resp. förening
e. Maj – Återkoppling från förening  JA/NEJ/Osäker
f. Maj - Fysiskt möte inför påskrift - Dialog kring "hur"
g. Okt - Påskrift vid Idrottskonferensen 2021
4. Få det att leva över tid
a. Idrottsrådet tar ägarskap
b. Varje förening utser en kontaktperson
c. Avstämning/dialog alla föreningar - april/maj (Idrottsrådet kallar) - Frågor tas
med till Idrottskonferensen
d. Stämmer av hur det efterlevs, årligen på idrottskonferensen
Konstaterades att tidplanen håller. Föreningarna bjuds in till ett Teams-möte 16/3.
3
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8. Hyror för idrottsanläggningar
Frågan om Hyror för idrottsanläggningar togs upp vid föregående möte, där bl.a.
konstaterades att det finns ett politiskt beslut att hyran för en yta som en idrottsförening
och själv disponerar skall vara marknadsmässig (definition saknas). Dialogmötena
angående Hallarena har stärkt intrycket att hyresfrågan bör tas upp för diskussion både
vad gäller definition av marknadsmässig och vilka effekter principen kan få, inte minst i
projektet Hallarena.
Förvaltningen kommer bereda ärendet. Frågan tas upp vid kommande möte
9. Dialog föreningar, förvaltning och politik
Anna Vedin tog upp frågan om tonen i kommunikationen mellan parterna och att det
finns anledning att se över hur den kan förbättras. Idrottsrådet tar hand om frågan och
återkommer vid nästa möte.
10. Nästa möte
24/3 17 – 19. Därefter kommande möten är 26/5 och 25/8.
11. Inga andra frågor förekom och ordföranden tackade ledamöterna samt avslutade mötet.
Vid pennan
Svenåke Berglie
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