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 § 1/000 

Dagordning 

Beslut 

Föredragningen fastställs.   
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 2/000 

Val av justerare 

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 3/000 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 4/4 

Status covid-19 

Aktuell status kring covid-19 summeras.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 5/5 

Återkoppling och status Samordningsförbundet Älv & Kust (Dnr 
KS2021/1043) 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Älv & Kust är en självständig lokal organisering som samordnar, 
stödjer och utvecklar samverkan både på individnivå och strategisk nivå mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna: Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  
 
Samordningsförbundet Älv & Kust arbetar med individer mellan 16 - 64 år som behöver 
samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till målet egen 
försörjning och bättre livskvalitet och hälsa. 
 
Utveckling öppet arbetslösa och arbetssökande, ekonomiskt bistånd samt sjukpenning 
redovisas utifrån framtaget statistikunderlag från FoU i Väst.  Översikt ges kring invånare från 
Kungälv som tagit del av samverkansteamets insatser. Summering sker utifrån 
samordningsförbundets kartläggning kring medlemskommunernas arbetsmarknadsenheter.  
 
Förändringar inom svensk arbetsmarknadspolitik har inverkan på den lokala samverkan. 
Tillsammans med samordningsförbundets huvudmän sker fortsatt strategisk dialog kring 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.  
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Återkoppling och status Samordningsförbundet Älv & Kust 
Bilaga Samordningsförbundet Älv och Kust 2021 GR-FoU i Väst 2021 
Bilaga Kungälv social översiktsplan 2021 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 6/6 

Status kartläggning förebyggande insatser barn- och unga (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. Målet är att höja 
kvalitén i det förebyggande arbetet. 
 
Kartläggningen och översynen följer tidsplan utifrån antaget uppdragsdirektiv. Omvärldsanalys 
genomfördes under första kvartalet via insamling av goda exempel från andra svenska 
kommuner samt sammanställning av aktuell lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument. 
Via enkät och intervjuer med 60-tal professionella har främjande, förebyggande och riktade 
insatser 0 - 19 år i Kungälvs kommun kartlagts. Vidare har volymer och resurser utifrån 
förebyggande perspektivet samlats in. För att få ett brukarperspektiv har 1600 vårdnadshavare 
svarar på en öppen enkät vid skolans digitala plattform Unikum. 30 vårdnadshavare som mött 
Familjehuset/Utförarenheten har svarat på en fördjupad enkät samt erbjudits möjlighet att 
delta i intervju. Underlag för kartläggningen är även svaren från LUPP-undersökningen, där 
418 elever i årskurs 8 samt 194 elever vid årskurs 2 Mimers Hus gymnasium medverkat. 
 
Utifrån kartläggningen kommer rekommendationer ges kring vilka aktiviteter förvaltningen 
behöver arbeta med framåt för att öka samordningen inom det förebyggande arbetet för barn 
och ungdomar i syfte att höja kvaliteten och öka tillgängligheten. Kartläggningen är inne i en 
slutfas och kommer slutföras första kvartalet 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Status kartläggning förebyggande insatser barn- och unga 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 7/7 

Uppföljning program och 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. 
 
Återkoppling ges kring struktur vid uppföljning av program social hållbarhet. Utgångspunkt 
vid uppföljningen är programmets prioriterade områden; tidiga insatser, hälsa, boende, 
utbildning, demokrati och civilsamhälle samt trygghet. Aktiviteter i de olika planerna kommer 
kopplas till dessa områden. Översikt ges kring programmets indikatorer.  
 
Uppföljning av program social hållbarhet kommer vara bilaga till förvaltningens 
årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljning program och planer social hållbarhet 

Beslut 

Information antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 8/8 

Redovisning folkhälsoavtal 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. Redovisning till Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden summeras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning folkhälsoavtal 2021 
Bilaga Uppföljning Kungälv folkhälsoavtal 
Bilaga Ekonomiuppföljning 2021 

Beslut 

Information antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 9/9 

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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anvisning våld i nära relationer 
Bilaga Anvisning Våld i nära relationer 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 10/10 

Samhällskontrakt fokus under 2022 (Dnr KS2021/1043) 

Sammanfattning 

 
Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt, som sker tillsammans 
näringsliv, andra offentliga myndigheter, häls- och sjukvård och civilsamhället öka 
innanförskapet i Kungälv. I dagsläget är det 90 olika organisationer som skrivet på. Med 
Samhällskontrakten vill Kungälvs kommun skapa möjligheter till nätverkande samt möta upp 
och synliggöra olika goda initiativ. Regelbundna uppföljningar visar att Samhällskontrakt gör 
skillnad via ökad samverkan kring; feriejobb, arbetsträningsplatser, extra tjänster och 
språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser. Under 2021 har tio nya företag gått med i 
Samhällskontraktet. Vidare har tre nätverksmöten arrangerats. För att få bästa möjliga effekt 
leds arbetet med Samhällskontrakt via en arbetsgrupp, som består av representanter från 
dagligverksamhet, arbetsmarknadsenheten, skolan. Näringslivsstrateg och utvecklingsledare är 
sammankallande.   
 
Nätverksmöte kring Samhällskontraktet är inplanerat till den 20 april kl. 8.30-10.00. Mötet tar 
sin utgångspunkt från bokslutsdialogen kring de behov, utmaningar och möjligheter Kungälvs 
kommun står inför, både utifrån det lokala- och regionala perspektivet. Uppföljning sker även 
kring trygghetsperspektivet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällskontrakt fokus under 2022 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 11/11 

Ansökan Kungälvs HK Handboll för alla (Dnr KS2021/2142) 

Sammanfattning 

Kungälvs HK har inkommit med ansökan är en bidragsansökan till projektet “Handboll för 
alla”. Målet är att öka delaktighet och inkludering bland barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsvariation i Kungälvs kommun. 
 
Återkoppling sker kring fortsatt hantering av ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan Kungälvs HK Handboll för alla 
Bilaga Ansökan Handboll för alla.pdf 

Beslut 

Information antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 


