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Lokal nämnd Kungsbacka

Tjänsteskrivelse Vidareutveckling av aktivitetsgrupp för
att nå sårbara grupper
Förslag till beslut
Lokal nämnd Kungsbacka beslutar att
 anteckna att information har lämnats till nämnden

Sammanfattning
Efter politiska diskussioner under hösten har lokal nämnd Kungsbacka
mottagit en skrivelse från förvaltningen för Kultur & Fritid med information
och ansökan om ekonomiska medel till ett utvecklingsarbete för
aktivitetsgrupper med målgruppen vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
Förvaltningen för Kultur & Fritid inom Kungsbacka kommun bedriver sedan
flera år tillbaka friskvårds- och aktivitetsgrupper för barn med fetma, övervikt
och psykisk ohälsa i samarbete med Region Halland. Lokal nämnd
Kungsbacka har i två perioder bidragit till utveckling av arbetssättet genom
projektmedel.
Arbetssättet kring dessa grupper har varit framgångsrikt för deltagande
personer och Kungsbacka kommun vill nu använda erfarenheterna från
arbetssättet och vidareutveckla modellen för att nå vuxna med psykisk
funktionsnedsättning.
Arbetet är i en uppstartsfas och förvaltningen för Kultur & Fritid kommer
under hösten att ta fram en projektplan och budget tillsammans med personer
insatta i målgruppen och i nuvarande arbetssätt kring aktivitetsgruppen.
Förvaltningen för Lokal nämnd Kungsbacka fortsätter följa arbetet under
hösten och kommer att informera nämnden fortlöpande.
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Bakgrund
Förvaltningen för Kultur & Fritid inom Kungsbacka kommun bedriver sedan
flera år tillbaka friskvårds- och aktivitetsgrupper för barn med fetma, övervikt
och psykisk ohälsa i samarbete med Region Halland. Lokal nämnd
Kungsbacka har i två perioder bidragit till utveckling av arbetssättet genom
projektmedel.
Arbetssättet kring friskvårds- och aktivitetsgrupper har varit framgångsrikt för
deltagande personer och erfarenheter från arbetet sprids i Halland såväl som
nationellt. Kungsbacka kommun vill nu använda dessa erfarenheter och
vidareutveckla modellen för att nå en ny målgrupp; vuxna med psykisk
funktionsnedsättning.
Bakgrunden är att förvaltningen för Kultur & Fritid menar att socialtjänsten i
Kungsbacka tvingas till effektiviseringar som gör att fokus främst blir
behandlande arbete. Det gör att förvaltningen för Kultur & Fritid som verkar
för ett främjande arbetssätt behöver tänka nytt för att nå personer som idag
riskerar att hamna utan ett socialt sammanhang och meningsfulla
fritidsaktiviteter.
Samtal har under hösten förts mellan ordföranden i nämnderna för Kultur &
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Lokal
nämnd Kungsbacka. Företrädarna för dessa nämnder är överens om att
försöka hitta nya metoder för att nå sårbara grupper för att undvika att
individer faller mellan olika verksamheters ansvar. Ett exempel på det är att
utveckla befintligt koncept kring aktivitetsgrupper för barn för att kunna nå
vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Förslag kring aktivitetsgrupp för vuxna med psykisk
funktionsnedsättning
Lokal nämnd Kungsbacka mottog i oktober 2020 en skrivelse från
förvaltningen för Kultur & Fritid med information och ansökan om
ekonomiska medel för aktivitetsgrupper med målgruppen vuxna med psykisk
funktionsnedsättning.
Förslaget från förvaltningen handlar om att vidareutveckla det koncept och
den metod kring aktivitetsgrupper som redan arbetats fram mellan Region
Halland och Kungsbacka kommun. Målet är att nå målgruppen vuxna
personer som har psykiska funktionsnedsättningar och på gruppnivå arbeta
hälsofrämjande. Detta kan komma att innebära att förvaltningen för Kultur &
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Fritidsförvaltningen behöver rekrytera en eller flera personer med särskild
kompetens om målgruppen. Även ett tätare samarbete med Individ &
Familjeomsorg kring skapande och övrig kulturverksamhet för personer i
målgruppen kan bli aktuellt.
Förvaltningen för Kultur & Fritid lägger stor vikt vid att verksamheten som
kan komma att bedrivas är främjande och syftar till att stärka självkänsla och
till att ge individen kraft att ta nästa steg i livet. För den målgrupp
socialtjänsten arbetar med kan det vara allt från att våga gå utanför sitt hem
och söka nya sammanhang, sköta sin medicinering eller att söka kontakt med
arbetsförmedlingen.
Utveckling jämfört med nuvarande koncept är att målgruppen är en annan,
med andra behov och med behov av annan kompetens hos personalen. Det
innebär också ett behov av att hitta samverkan med andra aktörer så att en
persons deltagande i verksamheten inte uppfattas som en permanent
verksamhet utan snarare en sorts sluss till nästa steg. Dessa aktörer kan vara
exempelvis kommunens upphandlade företag, sociala företag, föreningsliv och
andra ideella organisationer och sammanslutningar.
Arbetet är i en uppstartsfas och förvaltningen för Kultur & Fritid kommer
under hösten att ta fram en projektplan och budget tillsammans med personer
insatta i målgruppen och i nuvarande arbetssätt kring aktivitetsgruppen.
Förvaltningen för Lokal nämnd Kungsbacka fortsätter följa arbetet under
hösten och kommer att informera nämnden fortlöpande.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Styrelsens/nämndens beslut delges

Beslutet ska inte delges.

