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STÖD 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorn  

4  Information från sektorchef 

 Presentation ny verksamhetschef Stöd i 
Ordinärt boende, Maria Stenmark 

 Information ny myndighetschef, Peter 
Almgren 

 Information oegentligheter uppföljning 
personlig assistans 

 Återkoppling personal inom 
omsorgsverksamhet 

Antecknas 

5  Uppföljning ekonomi, avvikelser och 
måluppföljning 

Föredragande: Makki al Musawe & Lena Arnfelt 

Klockan: 13:45-14:05 

Antecknas 

  Information enligt årshjul  

6  Personalrapportering 

Föredragande: Linda Svensson 

Klockan: 14:10-14:30 

Antecknas 

7  Status på uppdrag 

Föredragande: Lena Arnfelt 

Klockan: 14:30-14:45 

Antecknas 

8  Folkhälsa Antecknas 
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 Suicidprevention och våld i nära 
relationer  

  IOP Brottsofferjouren 

Föredragande: Johan Sjöholm 

Klockan: 14:45-15:15 

  Paus 15:15-15:30  

  Ärenden som stannar i utskottet  

9  Presentation av verksamhet, KultLab 

Föredragande: Alaa Awad m.fl 

Klockan: 15:30-15:50 

Antecknas 

10  Information Fritidsgårdar - arbetet under 
covid-19 

Föredragande: Alaa Awad m.fl 

Klockan: 15:50-16:10 

Antecknas 

11  Information Motorburen Ungdom 

Föredragande: Michael Wallin 

Klockan: 16:15-16:35 

Antecknas 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

12 KS2020/1451-3 Svar på motion om inrätta en handlingsplan för 
att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i 
hemmet 

Föredragande: Johan Sjöholm & Monica Fundin 

Klockan: 16:35-17:00 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Ärenden som stannar i utskottet  

13  Lägesrapporter Antecknas 

14  Övriga frågor Antecknas 

15  Loggbok Antecknas 
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Handläggarens namn 
Johan Sjöholm  

2021-01-21 

 
 
 
 

Svar på motion om att inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för 
barn som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451-3) 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  
 
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet 
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med 
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, 
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, 
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera 
befintlig anvisning, våld i nära relationer.  
 
Förslag till beslut:  

 
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 

(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

 

Juridisk bedömning  

Utifrån FN:s konvention om barns rättigheter ska skydd, omvårdnad och integritet alltid 
komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Den 1 januari 2020 blev konventionen 
lag i Sverige. 
 
Som barn räknas alla människor under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot barn 
finns specificerat i brottsbalken. 
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Bakgrund 

En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta 
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  I motionen 
beskrivs att våld mot barn ökat nationellt. Hänvisning sker även till det svenska lagstadgande 
av barnkonventionen och samhällets skyldighet att uppfylla samt respektera barns rättigheter 
att inte utsättas för våld i hemmet 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. 
Sektor Trygghet och Stöd kommer att fortsätta implementera förhållningssättet signs of safety 
och barnkonventionen i direkt operativt arbete. Kungälvs kommun har avtal med Göteborgs 
Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, åklagare, 
barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, sexuella 
övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i 
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet är relevant från befintliga strategiska 
mål, resultatmål samt politiska uppdrag. Under 2021 finns politiskt uppdrag kring översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Mål 16 i Agenda 2030 är fredliga och inkluderande samhällen. Underliggande delmål 2 
innefattar att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller 
tortyr mot barn. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är trygghet är prioriterat område med 
underliggande målet att motverka våld i nära relationer.  
 
Programmet konkretiseras i plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/162). Framtagande av 
handlingsplan kring att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer 
med planens aktivitet kring att revidera befintlig anvisning, våld i nära relationer 
(KS2018/1281). 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

 
Att skydda barn mot alla former av våld är en av samhällets viktigaste uppgifter. Nationella 
kartläggningar från exempelvis Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) samt 
Barnombudsmannen (BO) synliggör betydelsen av ett fortsatt aktivt arbete med frågan 
nationellt, regionalt och lokalt.  
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Ekonomisk bedömning 

 
Insatser utifrån stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet finansieras via 
förvaltningens ordinarie budget.  
 

Förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv 
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation 
konkretiseras.  

2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer 
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet 
innefattas.  

3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under 
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.   

 
 

 
Haleh Lindqvist  Lena Arnfelt  
Kommundirektör  Sektorchef Trygghet och Stöd  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Motion   
Inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.  
  
Våld är mer än det som går att se   
Mot bakgrund av nationella indikationer på att våld mot barn ökat behöver Kungälvs 
kommun agera kraftfullt och förebyggande.  
Barn måste få ett starkare skydd från alla former av våld. Artikel 19 i barnkonventionen, som 
i år blivit svensk lag, har en bred definition av våld. Här inkluderas exempelvis även psykisk 
misshandel och att bli försummad.   
Kunskapen om konsekvenserna av våld mot barn behöver öka. Det är idag tydligt att vissa 
former av psykiskt våld kan skada mer än fysiskt våld riktat mot barnet. Att våldet inte bara 
skadar fysiskt utan också påverkar barnets självbild, relationer och möjligheter att må bra 
och lyckas skapa ett bra liv senare.  
Skyddet för barn måste stärkas i enlighet med barnets rättigheter i barnkonventionen och 
konventionens breda definition av våld och rådande lagstiftning utvidgas för att innefatta allt 
skadligt våld mot barn.   
 
Förslag  

• Beredningen för trygghet och stöd får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att 
stärka skyddet mot barn som utsätts för all form av våld i hemmet.   

  
 
Matilda Jansson   
Kerstin Petersson  
Liberalerna   
Kungälv   
 

2020-09-01 
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