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§ 13/2019

Val av justerare
Kent Lagrell (M) föreslås till justerare.
Beslut
Till justerare utses Kent Lagrell
__________
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§ 14/2019

Status revidering plan för ökad social hållbarhet (Dnr KS2019/0202)
Beredningen för Trygghet och Stöd har getts i uppdrag att revidera mål och inriktning i den
sociala översiktsplanen. Utgångspunkt vid revidering är policy för styrdokument (KS
2016/0966 ). Formen för fortsatt är följande:
• Program social hållbarhet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på frågan
vad. Programmet sträcker sig fram till 2027. Programmet är ett övergripande dokument
som ska konkretiseras med exempelvis; social översiktsplan, äldreplan och
funktionshinderplan. Enligt tidsplanen ska program social hållbarhet lyftas till
kommunfullmäktige i december.
• Socialöversiktsplan svarar på frågan hur och innefattar; åtgärder, ansvar, tidsplan,
prioriteringar samt ekonomiska konsekvenser. Planen sträcker sig fram till 2023 och antas
av kommunstyrelsen.
• Handlingsplan Folkhälsa och Social hållbarhet innefattar en årlig inriktning utifrån
framtaget program och planer. Handlingsplanen antas av förvaltningsledningen.
Processen kring revideringen följer framtagen tid- och aktivitetsplan. Med strategiska aktörer
har olika swot-analyser sammanställts. Den 19 juni är ett uppföljningsmöte inplanerat med
samtliga aktörer som tecknat samhällskontraktet.
Dialog förs kring utkast till program social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Status revidering plan för ökad social hållbarhet
Bilaga PM upplägg revidering Samhällskontrakt
Bilaga Kommunikationsplan för samhällskontraktet
Bilaga Inbjudan Samhällskontrakt 2020 19 juni
Beslut
Information antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 15/2019

Plattform kring Kungälvs kommuns arbete med nyanlända (Dnr
KS2019/0725)
Via delegationen mot segregation beviljades Kungälvs kommun hösten 2018 statsbidrag för att
minska och motverka segregation. Inriktningen var att skapa en kartlägga, analysera och
formulera en inriktning när det gäller Kungälvs kommuns arbete med nyanlända. Utifrån
slutrapporten formulerades uppdragsdirektiv kring följande områden:
• Bostadsförsörjning för nyanlända
• Organisering avseende arbetet med nyanlända
• Arbete/praktik för nyanlända
Utredningsuppdraget slutförs våren 2019. Därefter kommer förvaltningen arbeta vidare med
förslagen.
Inom ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet
med flyktingguider och familjekontakter beviljades Kungälvs kommun, i juni 2018, 770 000
kronor för Projekt 3: In (Introducera Inkludera Integrera). Syfte med projektet har varit att
skapa möjligheter för nyanlända och kvotfamiljer, speciellt för kvinnorna att inkluderas i
samhället samt skapa sociala nätverk som underlättar integration. För fortsatt arbetet har nya
medel ansökts via Länsstyrelsen. Mål med ansökan är att:
• utveckla vårt kvotmottagande via att metodiskt arbeta med hela familjen.
• i samverkan med civilsamhället utveckla befintliga mötesplatser, som skapar möjligheter till
sociala nätverk, samhällshällsinformation samt introduktion till studier och
arbete/sysselsättning.
• möjliggöra språkinlärning för våra nyanlända pensionärer och långvarigt föräldralediga
kvinnor som står utanför etableringen.
• utveckla en modell kring effektiv samverkan med myndigheter och civilsamhället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plattform kring Kungälvs kommuns arbete med nyanlända
Bilaga Slutversion ansökan 2019 utvecklingsmedel 37A
Bilaga Slutrapport Motverka segregation - del 1
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 16/2019

Fokus Våldsförebyggande arbete i Kungälvs kommun (Dnr KS2018/1702)
Enligt framtagen anvisning kring våld i nära relationer (Dnr KS2018/1281) är visionen att
Kungälvs kommun ska vara fritt från våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Återkoppling sker kring socialtjänstens uppdrag och pågående arbete inom sektor Bildning
och Lärande. Utifrån Trygg i Kungälv och samverkan med polisen summeras de utmaningar
som finns kring maktutövning i lokalsamhället.
Information noteras att medel ansökts från Länsstyrelsen för utveckla skolans
våldsförebyggande arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fokus Våldsförebyggande arbete i Kungälvs kommun
Bilaga Ansökningsblankett våldsprevention 2019
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 17/2019

Fokus Drogförebyggande arbete (Dnr KS2018/1702)
Utifrån samverkan med polisen ges en kortare återkoppling kring den genomlysning som nu
genomförs utifrån drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun. Vid rådsmöte den 17
september sker en mer detaljerad uppföljning kring inlett arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fokus Drogförebyggande arbete
Bilaga Riktlinje för skolans agerande vid misstanke om att elev är drogpåverkad
Bilaga Drogfria-ungdomsmiljöer
Bilaga Presentation Trygg i Kungälv
Beslut
Information antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 18/2019

Implementering Framsteget (Dnr KS2018/0482)
I samverkan med Samordningsförbundet Älv och Kust samt Arbetsförmedlingen
implementerades, i januari 2019, Ungdomshuset Framsteget i förvaltningens ordinarie
linjeverksamhet.
Ledningsgruppen har nu fastställt mål samt tagit fram en definition av samordnande insatser.
Samverkansavtalen är klara.
Framsteget har utifrån sina tilldelade resurser inte haft möjlighet att ta emot alla i
åldersgruppen 16-29 år. Framsteget tar emot dem i åldersgruppen 16-29 år som är behov av
samordnande insatser. AME tar emot de övriga ärendena i åldersgruppen. I och med detta har
samverkan med AME förstärkts. Framsteget har ökad tillgång till jobbmatchare och rehabteam
på AME och AME kommer på sikt vara delaktiga i Framstegets ärendegenomgångar.
Återkommande frågor på Ledningsgruppen har varit just frågan om ärendemängden och
arbetsmiljön i förhållande till denna situation för personalen på Framsteget.
Kommande frågor för Ledningsgruppen att arbeta vidare med är frågan om ett gemensamt
dokumentationssystem samt hur vi för statistik fortsättningsvis och hur Framsteget
fortsättningsvis ska arbeta med gruppen nyanlända.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Implementering Framsteget
Bilaga Slutversion Samverkansavtal Framsteget
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 19/2019

Hälsofrämjande insatser äldre (Dnr KS2018/1702)
Enligt Handlingsplan Social hållbarhet och Folkhälsa 2019 sker fortsatt satsning på ökad
tillgänglighet av anhörigstöd i Kungälvs kommun. Slutrapport ska sammanställas under juni
2019. Utifrån formulerade projektmål har arbetet fortlöpt.
I nuvarande majoritet, Kungälvstrions budget 2019-2022, är målet att alla åldrar deltar i ett rikt
och varierat kultur- och fritidsliv samt att fler äldre involveras i det förebyggande
folkhälsoarbetet.
I juni inbjuds samtliga pensionärsföreningar till dialogmöte med fokus ökad samverkan.
Återkoppling sker kring inledd omvärldsanalys. Dialog har inletts med Östersunds kommun
som arbetar strategiskt för att vara en hälsofrämjande kommun, både utifrån medborgarfokus
och medarbetarperspektiv. Kommunen har ett tydligt mål att vara en attraktiv arbetsgivare.
Beror satsningarna på inlett arbete, eller är det slumpen, men äldreomsorgen i Östersund har
under de senaste sex åren minskat kostnader med 170 mkr. Målsättningen har varit att fler
Östersundsbor på så sätt ska klara sig utan kommunens stöd lite längre än tidigare.
Utifrån ett äldreperspektiv och proaktivt arbetssätt har Östersunds kommuns bland annat haft
följande fokusområden:
• Tillgänglighet
• Levnadsvanor
• Digitalisering
• Aktiviteter

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hälsofrämjande insatser äldre
Bilaga Statusrapport 2019
Beslut
Information antecknas till protokollet
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Justeras sign
FOLKHÄLSORÅDET

