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 § 12/000 

Dagordning 

Beslut 

Föredragningslista fastställs.   
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 13/000 

Val av justerare 

Beslut 

Till justerare utses Kent Lagrell (M).  
__________ 
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§ 14/000 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 15/4 

Uppföljning möte Samhällskontrakt 20 april 

  
Möte Samhällskontrakt den 20 april summeras.  Nästa nätverksmöte planeras till november. 
Olika förslag på innehåll lyfts.   

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 16/5 

Kungälvs Bostäder: Beviljat lån för social hållbarhet (Dnr KS2021/1043) 

Sammanfattning 
Bostadssituationen i Kungälv har, som i många andra kommuner, varit ansträngd under en 
längre tid. Till de grupper som ofta drabbas hårdast av bristen på bostäder hör de nyanlända. 
Att som nyanländ tvingas leva med mindre bra bostadslösningar riskerar att få en negativ 
påverkan på etablering och integration. 
 
Utifrån ett beslut i Kungälvs kommun om att ta ett helhetsansvar för de nyanländas boende 
har Kungälvsbostäder genomfört ett dedikerat investeringsprojekt. Inriktningen har varit att, 
på basis av en bred inventering, omvandla biytor och outnyttjade allmänna ytor till bostadsyta. 
Totalt har det på detta vis skapats 20 marklägenheter med en fördelning över stora delar av 
beståndet. Dessa lägenheter har i sin tur blivit ett stabilt och välfungerande boende för lika 
många nyanlända familjer. Investeringen i de nya lägenheterna har kombinerats med ett aktivt 
stöd till dessa familjer från kommunens enhet för mottagning och introduktion. Det rör sig 
om exempelvis hälsoskola, boskola och praktiska insatser via integrationsstöd. 
 
Syftet med satsningen har varit att förebygga utanförskap och främja en snabbare integration i 
samhället. Att lägenheterna spritts ut över flera bostadsområden har skapat mångfald, vilket 
bland annat är positivt för tryggheten, samt bättre förutsättningar i integrationsprocessen för 
de aktuella familjerna. 
 
För finansieringen av detta investeringsprojekt har Kungälvsbostäder beviljats ett Lån för 
Social Hållbarhet på 31,5 miljoner kronor. 
 
Dialog sker kring behovet av förbättrade räntevillkor för sociala lån.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kungälvs Bostäder: Beviljat lån för social hållbarhet 
Bilaga 2022-01-21 Socialt lån ansökningsformulär Kungälv Bostäder  

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 17/6 

Systematisk mätning analys social hållbarhet (Dnr KS2019/1610) 

Sammanfattning 

Tillsammans med Mölndals stad har Kungälvs kommun beviljats medel från Västra 
Götalandsregionen för att bli bättre på att följa upp och se resultat av vårt arbete om social 
hållbarhet. Projektet ska resultera i en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social 
Hållbarhet (SMASH).  
 
Mölndal och Kungälv har olika ingångar i arbetet. Kungälvs fokus är att koppla samman 
övergripande styrning mot social hållbarhet med lämpliga upplägg för uppföljning och 
utvärdering. Arbetet ligger i linje med att styra och leda mot målen i Agenda 2030. 
 
Återkoppling sker kring status i projektet. En första uppföljningsrapport har genomförts av  
program Social Hållbarhet. Utveckling sker kring samhällsekonomiska beräkningar kopplat till  
indikatorer kring sysselsättning och studier. Effektlogik testkörs inom olika insatser i Kungälvs  
kommun. Ett lärande exempel är framtaget kring effekthemtagning vid Mölndals sociala 
investering ”Hon Kan” i Mölndal. Kommunforskning i Väst följer arbetet. 
 
Dialog sker kring behovet av att konkretisera arbetet med effektlogik samt indikatorer till 
samhällsekonomisk uppföljning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Systematisk mätning analys social hållbarhet 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 18/7 

Uppföljningsrapport 2021 program social hållbarhet (Dnr KS2022/0387) 

Sammanfattning 

Summering sker kring uppföljning program Social Hållbarhet - ökat innanförskap. Dialog sker 
kring fortsatt process och olika förbättringsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport 2021 program social hållbarhet 
Bilaga Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet (006) 
Bilaga Uppfoljning Aldreplan (Kommunstyrelse) 
Bilaga Uppfoljning Funktionshinderplan (Kommunstyrel 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 19/8 

Kartläggning förebyggande insatser barn- och unga (Dnr KS2022/0607) 

Sammanfattning 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 gavs förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 
2022 innefattade uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande 
arbetet. Målet med uppdraget har varit att höja kvalitén i det förebyggande arbetet. 
Kartläggningen och översynen har följt 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kartläggning förebyggande insatser barn- och unga 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 20/9 

Kompetenscentrums fortsatta arbete med Samhällskontraktet (Dnr 
KS2021/1043) 

Sammanfattning  

Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt, som sker tillsammans 
näringsliv, andra offentliga myndigheter, hälso- och sjukvård och civilsamhället för att öka 
innanförskapet i Kungälv. I dagsläget är det 90-tal olika organisationer som anslutit sig. Med 
Samhällskontrakten vill Kungälvs kommun skapa möjligheter till nätverkande samt möta upp 
och synliggöra olika goda initiativ. Samhällskontrakt gör skillnad via ökad samverkan kring; 
feriejobb, arbetsträningsplatser, extra tjänster och språkpraktikplatser samt olika förebyggande 
insatser.  Under 2021 samt våren 2022 har 14 nya företag gått med i Samhällskontraktet.  
 
Återkoppling sker kring Kompetenscentrums arbete med effektlogik.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kompetenscentrums fortsatta arbete med Samhällskontraktet 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 21/10 

Rutin hedersrelaterat våld och förtryck (Dnr KS2022/0608) 

Sammanfattning 

Syftet med anvisningen är att, utifrån program social hållbarhet samt plan Trygg i Kungälv, 
utveckla ett gemensamt synsätt för arbetet med att förebygga, upptäcka och synliggöra samt att 
åtgärda våld i nära relationer.  Anvisningen är ett stöd för att utveckla och kvalitetssäkra det 
arbete som bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens (SOSFS 2014:4). Till anvisning kopplas 
olika styrdokument och handlingsplaner inom ämnesområdet.  
 
Återkoppling sker kring framtagande av rutin hedersrelaterat våld och förtryck samverkan 
skola och socialtjänst.  Framtagande av rutin sker i samverkan med regionalt stöd 
centrumheder.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rutin hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 22/11 

Work-shop barn och ungdomars fysiska aktivitet 3 maj (Dnr KS2022/0605) 

Sammanfattning 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig 
till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Enligt Pep-rapporten 2021 är det bara två av 
tio barn och ungdomar (4 - 17 år) i Sverige som når den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet.  
 
Inplanerad works-shop den 3 maj med representerar från föreningar, skola, fritid och hälso- 
och sjukvården flyttas fram till hösten 2022. Fortsatt förankring sker med idrottsrådet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Work-shop barn och ungdomars fysiska aktivitet 3 maj 
Bilaga 1 Work-shop Barn- och ungdomars fysiska aktivitet 3 maj 1099092_1_1 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 23/12 

Summering Idrottskolan 

 
Återkoppling sker kring aktuellt arbete kring Idrottsskolan.  

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


