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Kommundirektör 
Sektorchef Trygghet och Stöd  
§ 34 - 35 Sektorchef Bildning och Lärande  
§ 36 Utvecklingsledare kvalité  
§ 36 Rise  
§ 36 Rise  
§ 36 Koncernstaben Västra Götalandsregionen  
§ 36 Kommunforskning i Väst  
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Elias Martinsson  
Johanna Möllersten  

§ 37 Student Förvaltningshögskolan  
§ 37 Utvecklingsledare kvalité  
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 § 30/2021 

Dagordning 

Beslut 

Föredragningen fastställs. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 31/2021 

Val av justerare 

Beslut 

Till justerare utses Kent Lagrell (M). 
__________ 
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§ 32/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

Dagordning fastställs. 
__________ 
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 § 33/4 

Uppföljning dialogmöte Trygghet 

 
Dialogmöten kring trygghet hösten 2021 summeras. Arbete fortlöper kring framtagna 
aktiviteter.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 34/5 

Status kartläggning och översyn förebyggande insatser (Dnr KS2020/1209) 

Sammanfattning 

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, med mål att höja kvalitén i det förebyggande arbetet.  
Uppdragets mål är att med utgångspunkt tidiga insatser för barn, unga och familj göra en 
kartläggning och översyn av befintliga insatser samt ge förslag till organisation och samordning 
inom och mellan sektorerna Trygghet och Stöd, Bildning och Lärande och samarbetspartners 
för det förebyggande arbetet. 
 
Återkoppling sker kring aktuell status i kartläggningen. Fortsatt inriktning är att komplettera 
kartläggning med volymer kring barn- och unga, avsatta resurser för olika förebyggande 
insatser. Kartläggningen ska även kompletteras med insatser för äldre ungdomar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Status kartläggning och översyn förebyggande insatser 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 35/6 

Reviderad anvisning våld i nära relationer (Dnr KS2021/1107) 

Sammanfattning 

Enligt plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620) ska anvisning våld i nära relationer revideras. 
Behovet kring revideras anvisning har även initierats av det kommunövergripande nätverket, 
där representation finns från skola, socialtjänst, primärvård, specialist sjukvård/akuten, polisen, 
Trygga Ungdomsmiljöer, säkerhetsansvarig, kvinnojouren, Svenska Kyrkan föreningar som 
Zonta, Rädda Barnen och Brottsofferjouren.  
 
Mål med reviderad anvisning är ökad samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av 
arbetet mot våld i nära relationer. Anvisningen är även ett stöd för att utveckla och 
kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Till anvisningen kopplas till befintliga dokument 
i socialtjänstens ordinarie kvalitets och ledningssystem samt rutin hedersrelaterat våld och 
förtryck i samverkan skola och socialtjänst. 
 
Inom ramen för Plan Trygg i Kungälv ska det årligen ske uppföljning av anvisningen, som 
innefattar genomförda aktiviteter samt redovisning av indikatorer som beskriver förekomst av 
våld i nära relationer i Kungälvs kommun.  
 
Återkoppling sker kring aktuell status vid framtagande av anvisning.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Reviderad anvisning våld i nära relationer 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 36/7 

Statusuppföljning Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (Dnr 
KS2019/1610) 

Sammanfattning 

Regionutvecklingsnämnden har avsatt 1,2 mkr för medfinansiering av projektet "Systematisk 
Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH) under perioden 2020-09-01 – 2023-09-01. Syftet 
med projektet är att följa utvecklingen av innanförskapet samt utveckla hållbara modeller som 
synliggör effekt av enskilda insatser. Innovationspartnerskap är tecknat med RISE. 
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 ska vara ett stöd i detta 
utvecklingsarbete. Kommunforskning i Väst (KFI) är med som följeforskare. Kungälvs 
kommun sätter fokus på det mer övergripande perspektivet utifrån styrning och ledning social 
hållbarhet. Mölndals Stads utgångspunkt är att implementera modell kring sociala investering 
utifrån nyanlända i studier och arbete.  
 
Lägesrapport hösten 2021 summeras. Arbetet fortlöper med framtagande av socioekonomiska 
indikatorer samt implementering av effektlogik vid Kompetenscentrum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Statusuppföljning Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 37/8 

Uppföljning planer social hållbarhet (Dnr KS2020/1620) 

Sammanfattning 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Utifrån programmet antog kommunstyrelsen den 18 
november (Dnr KS2020/1620) följande underliggande planer; social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan för Trygg i Kungälv.  
 
Planerna sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027. Uppföljningen av program Social 
hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns uppföljning av Agenda 2030, där planens 
aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport. Rapporten ska redovisas till 
kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Samtliga planer kommer följas upp utifrån 
Koladas framtagna Agenda 2030 indikatorer.  
 
Återkoppling sker kring kartläggning Agenda 2030. Dialog sker hur planerna kommer att följas 
upp i samband med årsbokslut. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljning planer social hållbarhet 
Bilaga Slutversion Plan Trygg i Kungälv 
Bilaga Slutversion Äldreplan 2020 - 2023 
Bilaga Funktionshinderplan 2021 - 2023 antagen av KS 
Bilaga Plan social hållbarhet - ökat innanförskap 
Bilaga Program Social hållbarhet - ökat innanförskap 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 38/9 

Redovisning social hållbarhet och folkhälsa 2021 (Dnr KS2020/1209) 

Sammanfattning 

Enligt ”Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Kungälv kommun för 
perioden 2021 – 2024” (Dnr KS2020/0594) ska uppföljning inlämnas till Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
 
Aktuell status kring redovisning till Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden summeras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning social hållbarhet och folkhälsa 2021 
Bilaga Uppföljning Kungälv folkhälsoavtal 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 39/10 

Ett aktivt Kungälv (Dnr KS2021/1574) 

Sammanfattning 

IFK Kungälv har inkommit med ansökan ”Ett Aktivt Kungälv”. Målet är att öka fysisk 
aktiviteten bland mellanstadie- och högstadieelever i Kungälvs kommun. Bedömningen är att 
ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” utgår från långsiktigt perspektiv och är en seriös satsning från 
IFK Kungälv, att i samverkan med övrigt förening- och näringsliv utveckla nya former kring 
fysisk aktivitet för barn- och unga. Bedömningen är även att ansökan ska ses som en 
vidareutveckling av Idrottsskolan. ”Ett Aktivt Kungälv” överensstämmer med inriktningar i 
program social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet.  
 
Ansökan är beviljades via utskott Bildningar och Lärande §190/2021 den 1 december. 
Ansökan finansieras via folkhälsobudgeten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ett aktivt Kungälv 
Bilaga Ansökan Ett Aktivt Kungälv 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 40/11 

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 (Dnr KS2021/1043) 

Sammanfattning 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom 
sitt geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Enligt avtalet ska en 
handlingsplan med budget och insatser årligen tas fram. Planen ska efter fastställande skickas 
till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Utgångspunkt för Kungälvs kommuns handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 är de 
inriktningar och prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt underliggande 
äldreplan, social översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv. Enligt 
folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder. 
Kommun- och landstingsdatabasens framtagna indikatorer för respektive mål i Agenda 2030 
har analyserats och utgjort underlag för prioriteringar.  
 
Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet antecknades för information i kommunstyrelsen 
den 17 november (§ 333/2021).  

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 
Bilaga Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2022 

Förslag till beslut 

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 antecknas och godkänns.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 41/2021 

Mötestider 2022 

Rådets mötestider under 2022 är:  

• 8 februari kl. 13.00  

• 5 maj kl. 13.00  

• 15 september kl. 13.00  

• 8 december kl. 13.00 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


