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 § 9 

Dagordning 

Beslut 

Föredragning fastställs.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 10 

Val av justerare 

Beslut 

Till justerare utses Kent Lagrell (M). 
__________ 
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§ 11 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

Dagordning fastställs. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-06 
Sida  7 (16) 

 
 

 FOLKHÄLSORÅDET 

 

Justeras sign 

 

 § 12/4 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten återkoppling från uppdrag och 
äldreplan (Dnr KS2020/1209) 

Utifrån äldreplan och politiska uppdrag sker återkoppling kring aktuellt arbete vid 
hälsofrämjande och förebyggande enheten.  
 
Utifrån rådande pandemi har enheten digital kontakt med tidigare gruppmedlemmar samt 
håller i vissa promenadgrupper för att undvika och förebygga ensamheten. Enheten erbjuder 
hjälp med digitala medier, detta för att man skall kunna komma igång med kontakter via 
Skype/Teams eller liknande. Även seniorlinjen har startat upp, dit äldre kan vända sig för råd 
och stöd. 
 
Personal, allmänhet, förening och näringsliv har erbjudits föreläsning kring psykisk 
livräddning. Under planering är seniordagen den 21 maj, som har temat äldres boende. Den 26 
maj sker digital föreläsning kring spelberoende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hälsofrämjande och förebyggande enheten återkoppling från uppdrag och 
äldreplan 
Bilaga Hälsofrämjande och förebyggande enheten 
Bilaga Slutversion Äldreplan 2020 - 2023 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 13/5 

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2021/0460) 

Syftet med Samverkan för barn och hälsa Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning 
mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver 
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Bilaga Expediering beslut GR förbundsstyrelse § 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Bilaga Protokollsutdrag § 242 
Bilaga Ärende 8 - Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 14 april 2021 
Protokollsutdrag - Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen - Utskottet för Trygghet och stöd  

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 14/6 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 (Dnr KS2021/0461) 

Syftet med Handlingsplanens för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022 är att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa. Handlingsplanen ska skapa en 
gemensam plattform för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning, effektiva 
vårdövergångar samt god samverkan. VästKoms styrelse samt GR´s förbundsstyrelse har 
ställts sig bakom förslag till förlängning av handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 
2022 
Bilaga Expediering beslut Gr förbundsstyrelse § 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 
2022 
Bilaga Ärende 9 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 
Bilaga Protokollsutdrag § 243 
Bilaga Protokollsutdrag.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 14 april 2021 
Protokollsutdrag - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 
2022 - Utskottet för Trygghet och stöd  

Beslut 

Information antecknas till protokollet. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 15/7 

Kartläggning och översyn förebyggande insatser (Dnr KS2020/1209) 

 
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet.  
 
Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 2022 innefattar uppdraget att stärka och 
utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet. Allt förebyggande arbete främst för 
barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja kvalitén i det förebyggande arbetet.  
 
Summering sker kring inledd kartläggning, där föräldrar, ungdomar samt representanter från 
föreningslivet, förvaltningen och externa aktörer kommer att tillfrågas.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kartläggning och översyn förebyggande insatser 
Bilaga Slutversion Uppdragsdirektiv Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet 
Bilaga Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Tidiga insatser psykisk hälsa barn - och ungdomar 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 16/8 

Insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruksberoende (Dnr 
KS2020/1209) 

Insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruksberoende är en aktivitet i social 
översiktsplan.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat medel till hälso- och sjukvårdsnämnderna för 
förstärkning av insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik. Den 
föreslagna modellen innebär att verksamheten på primärvårdsnivå och ska bemannas med 
sjuksköterskor, socionomer, psykologer och läkare. Sjuksköterskor, läkare och psykologer har 
sin anställning inom Västra Götalandsregionen och socionomer är anställd av kommunen som 
utgör ett team som bemannar mottagningarna. Fokus är ett integrerat arbetssätt, där alla 
ärende går upp för gemensam ärendehantering.  
 
Beslut från 2021-02-01 i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden samt underliggande 
tjänsteskrivelse (Dnr HSNV 2020 - 00162) summeras.  Återkoppling sker även kring 
länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland. 
Nuvarande status i processen summeras.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Insatser för ungdomar och unga vuxna med 
missbruksberoende 
Bilaga Insatser för ungdomar och unga vuxna med missbruksberoende  
Bilaga Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete 
Bilaga Protokollsutdrag 1 februari 2021 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 17/9 

Summering "En drogfri skola" utifrån plan Trygg i Kungälv och social 
översiktsplan (Dnr KS2020/0102) 

Utifrån social översiktsplan samt plan Trygg i Kungälvs sker återkoppling kring det 
drogförebyggande arbetet.  
 
”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst, 
polis och fritid (SSPF).  Dokumentet innefattar tydliggörande av det förebyggande arbetet 
samt rutin för skolans agerande vid misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad.  
 
Återkoppling sker framtaget drogförebyggande årshjul samt folder. Vid kommande rådsmöte 
sker återkoppling kring implementering ”En drogfri skola” samt rutin kring att rektor gör 
polisanmälan vid försäljning av droger.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Summering "En drogfri skola" utifrån plan Trygg i Kungälv och social 
översiktsplan 
Bilaga En drogfri skola  
Bilaga Broschyr till tonårsföräldrar Kungälv  

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 18/10 

Sammanfattning LUPP 2020 (Dnr KS2019/1816) 

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och 
skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Enkätens resultat används i kommunens 
verksamheter och beslutsprocesser för en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Genom dialog 
mellan ungdomar, politiker och tjänstemän skapas ökad medvetenhet, inflytande och 
möjligheter till förändring. Kungälv har tidigare genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket 
möjliggör jämförelser över tid. LUPP är en del av kommunens arbete för att skapa ett socialt 
hållbart samhälle. 
 
Utifrån inriktning i social översiktsplan samt plan Trygg i Kungälvs presenteras resultat från 
LUPP.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sammanfattning LUPP 2020 
Bilaga Sammanfattning 2020 
Bilaga Lupp 2020 Kungälv 
Bilaga Lupp 2020 Kungälv 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 19/11 

Revidering anvisning våld i nära relationer utifrån plan Trygg i Kungälv 
(Dnr KS2020/1209) 

Utifrån plan Trygg i Kungälv ska Kungälvs kommun bedriva ett samlat arbete kring våld i nära 
relationer.  
 
Enligt SOSFS 2014:4 (kap 1) ska socialnämnden fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och 
barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. Under 2020 har 
förvaltningen kartlagt och genomlyst förvaltningens samlade arbete med våld i nära relationer. 
Kartläggningen har även innefattat översikt kring insatser från externa aktörer såsom hälso-
och sjukvården, polisen och civilsamhället. Utifrån hedersrelaterat våld och förtryck har 
utbildningsinsatser genomförts mot barn- och ungdomspersonal, utredare samt ledning och 
politik.  Under året har revidering inletts kring befintlig handbok hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

 
Utifrån genomförd kartläggning och översyn kommer förvaltningen slutföra revidering av 
anvisning våld i nära relationer i Kungälvs kommun, samt i samverkan med skola och 
socialtjänst slutföra uppdatering av befintlig handbok hedersrelaterat våld och förtryck.  
Återkoppling sker vid kommande rådsmöte.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering anvisning våld i nära relationer utifrån plan Trygg i Kungälv 
Bilaga KS2018-1281-1 2018-08-14 Anvisning våld i nära relationer  
Bilaga Slutversion Plan Trygg i Kungälv 
Bilaga Våld i nära relation  

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 20/12 

Återkoppling arbete, sysselsättning samt studier utifrån mål, uppdrag 
samt social översiktsplan (Dnr KS2020/1209) 

 
Utifrån politiska mål och uppdrag studier, arbete och sysselsättning sker summering kring 
samhällskontraktet. Översikt ges kring pågående insatser i förvaltningen samt fortsatt 
organisering. Återkoppling sker kring Arbetsförmedlingens organisation och struktur.  
 
Utifrån Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021 har 640 tkr avsatts för projekt 
Studier, Introduktion och Arbete (SIA). Utifrån politiska mål och uppdrag är syftet med 
projektet utveckla innovativa och effektiva arbetssätt kring studier, introduktion och arbete 
utifrån målgruppen nyanlända med behov av extra stöd. Återkoppling sker kring projektets 
uppstart.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Återkoppling arbete, sysselsättning samt studier utifrån mål, uppdrag samt 
social översiktsplan 
Bilaga 2021-03-05 Projektplan SIA 
Bilaga Plan social hållbarhet - ökat innanförskap 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 21/13 

Systematisk, mätning, analys, social hållbarhet (Dnr KS2020/2069) 

Regionutvecklingsnämnden har avsatt 1,2 mkr till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för 
medfinansiering av projektet "Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH)" under 
perioden 2020-09-01 – 2023-09-01.  

 
Det primära syftet med investeringen är att Kungälvs kommun och Mölndals stad ska utveckla 
och testa modeller som tydligare kopplar samman övergripande styrning mot social hållbarhet 
med lämpliga uppföljnings- och utvärderingsupplägg för enskilda projekt och insatser. Den 
övergripande nivån är i särskilt fokus för Kungälv medan Mölndal fokuserar på den operativa 
nivån. 

 
Innovationspartnerskap är tecknat med RISE. Kommunforskning i Väst (KFI) medverkar 
som följeforskare.  

 
Kungälvs kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt 
fokus på arbete och sysselsättning. Mölndals Stads utgångspunkt är att utveckla en modell 
kring uppföljning av deras sociala investering kring nyanlända i studier och arbete.   
 
Dialog sker kring inlett modellarbete samt betydelsen av att beakta Agenda 2030.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Systematisk, mätning, analys, social hållbarhet 
Bilaga Innovationspartnerskap 

Beslut 

Information antecknas till beslutet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 


