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Sekreterare 
  Paragraf 1-14 
 Fredrik Skreberg   
   

Ordförande 
  

 Ancy Wahlgren (UP)   
   
Justerande   
 Marcus Adiels (M)   

 
Ej närvarande Pia Gillerstedt (S)  

 

 

Övriga deltagare Lena Arnfelt Sektor trygghet och stöd §§ 1-14 
 Elisabeth Sjöberg  Sektor trygghet och stöd § 3 
 Maria Stenmark  Sektor trygghet och stöd § 3 
 Makki Al Musawe Sektor trygghet och stöd §§ 1-4 
 Johan Sjöholm Sektor trygghet och stöd § 7, 11 
 Monica Fundin Sektor trygghet och stöd § 11 
 Linda Svensson HR-enheten § 4 
 Thomas Hermansson Sektor trygghet och stöd §§ 8-9 
 Elin Stern  Sektor trygghet och stöd §§ 8-9 
 Emma Scherman  Sektor trygghet och stöd §§ 8-9 
 Alaa Awad  Sektor trygghet och stöd §§ 8-9 
 Michael Wallin HR-enheten §§ 7, 10  
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§ 1/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Marcus Adiels (M).  
  

Beslut 

  Till justerare utses Marcus Adiels (M).  
__________ 
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§ 2/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 3/2021 

Information från sektorchef 
 
 Lena Arnfelt, sektorchef trygghet och stöd, informerar om: 
 

- Maria Stenmark ny verksamhetschef Stöd i ordinärt boende, presenterar sig själv.  
- Hemtjänstens projekt Mathem och inkomna synpunkter (utvärdering kopplad till 

sjukfrånvaro önskas när det lyfts till utskottet) 
- Oegentligheter uppföljning personlig assistans – hur samverkar kommunen med andra 

aktörer  
- Ny verksamhetschef Myndighet, Peter Almgren  
- Förvaltningens arbete med anledning av Covid-19, vaccinationer, och samverkan med 

fackliga aktörer.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 4/2021 

Uppföljning ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 
 Lena Arnfelt och Makki al Musawe, sektor trygghet och stöd, informerar om: 
 

- Årets resultat redovisas efter KS sammanträde under mars -2021  
- Antal redovisade hemtjänsttimmar 
- Väntelista/kö till Säbo (återkommer till nästa utskott för ytterligare diskussion) 
- Kostnader för betaldagar sjukhus  
- Köpta hospiceplatser 
- Kö-och köpta SOL/LSS platser 2020 
- Försörjningsstöd +Gemensam mottagning 
- Barn och ungdom 0-20 år 
- Vuxenenhet 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
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 § 5/2021 

Personalrapportering 
 
 Linda Svensson. HR-enheten, informerar om aktuell sjukfrånvaro inom sektorn.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 6/2021 

Status på uppdrag 
 

Lena Arnfelt, sektor trygghet och stöd, informerar om att status på uppdrag återkommer till 
utskottet efter att kommunstyrelsen behandlat årsbokslut.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
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 § 7/2021 

Folkhälsa 
 
 Johan Sjöholm, sektor trygghet och stöd, informerar om: 
 

- Samhällskontraktet möte den 12 mars  
- Mätning social hållbarhet  
- Drogförebyggande 
- Fortsatt arbete med ANDT-Årshjulhögstadium och gymnasium 
- IoP Brottsofferjouren 
- Åtagande Brottsofferjouren Storgöteborg 
- Ekonomi 
- Övergripande Psykisk hälsa 
- Suicidprevention 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 8/2021 

Presentation av verksamhet – KultLab 
 

Elin Stern, sektor trygghet och stöd, informerar om Mötesplats KultLab.  
 
På KultLab i Mimers Kulturhus kan du göra många olika saker: spela musik i vår replokal eller 
göra musik i musikstudion. Du kan även måla och skapa i Ateljén eller dansa och spela teater i 
danssalen. Du har även möjlighet att delta i olika kurser och workshops som planerats av 
ungdomar.  
 
Verksamheten är riktad till alla ungdomar från årskurs 7 upp till 20 år. 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 9/2021 

Information Fritidsgårdar - arbetet under covid-19 
 
 Thomas Hermansson, sektor trygghet och stöd, informerar: 
 

- Kort återblick 2020 
- Index från verksamheten  
- Anpassningar och lokala förutsättningar med anledning av Covid-19  
- Uppsökande fältarbete  
- Ytterby – digitala aktiviteter  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
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 § 10/2021 

Information Motorburen Ungdom 
 

Michael Wallin, HR-enheten, informerar om aktuell lägesbild och genomförda åtgärder 
 

Michael informerar även om planerade åtgärder: 
 

• Dialogmöte/workshop – inställd 2 ggr corona 
• Trygghetskameror Vita fläcken parkering 
• Riktade event – folkets park 
• Fler poliser utbildade (flygande besiktning) 
• Fortsatt strukturerad samverkan vid motorträffar 
• Regional arbetsgrupp 
• Övergripande effektmål – Delmål – Åtgärder - Ansvar 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 11/2021 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn 
som utsätts för våld i hemmet 
Bilaga Motion Våld 
 
Yrkanden  
Ancy Wahlgren (UP): Motionen anses besvarad istället för avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  
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Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad 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.   

__________ 
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 § 12/2021 

Lägesrapporter 
 
 Lena Arnfelt informerar om läget i verksamheterna inom trygghet och stöd.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
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 § 13/2021 

Övriga frågor 
 
 Inga övriga frågor anmäls.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 14/2021 

Loggbok 
 
 Inga punkter tas upp.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 
 
 


