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Inledning  

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom sitt 
geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Avsikten med avtalet är att 
underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 
genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas strategiskt, systematiskt 
och målinriktat i syfte att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt utjämna 
skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt generella och 
riktade insatser. Insatser ska vara långsiktiga och utgå från befolkningens behov.  
 

Enligt samverkansavtalet ska en handlingsplan med budget och insatser tas fram årligen. Den ska 

innehålla en beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som i kommunen är i 

störst behov av insatser. Handlingsplanen utgår från den långsiktiga planen som gäller för 

kommunen. Handlingsplanen ska efter fastställande skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Innan planen översändes till kommunstyrelsen ska utsedda representanter för kommunen och 

HNSV ha diskuterat och ställt sig bakom planen.  

Bakgrund  

Agenda 2030 

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 

egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser. Alla 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Nationellt  
 
Social hållbarhet beskrivs på många olika sätt. Inom SKR och Folkhälsomyndighetens 
gemensamma arena Mötesplats social hållbarhet, har det tagits fram en beskrivning av ett socialt 
hållbart samhälle: 

• Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 
orättfärdiga skillnader. 

• Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. 

 
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit Strategi för hälsa. Fokus ligger 
på förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån målen:  

• En god och jämlik hälsa 

• God kvalitet  

• Hållbart och uthålligt. 
 
Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför initierat Kraftsamling 
för psykisk hälsa. Kraftsamlingen utgår från tre arbetsområden: 

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt. 

• Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående. 

• Hållbara stöd till de som behöver.  
 
God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom den 
svenska hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och 
bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Arbetet med den nära 
vården ska bland annat leda till ett utvecklat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 
 
Utifrån den nära vården har utredningen Börja med barnen (SOU 2021:34) tagits fram. Utredningen 
lämnar olika förslag som ska minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och 
bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Utredningens olika förslag har tydlig 
fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga samt främja sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. Skolverket och Socialstyrelsen driver på nationell nivå 
utvecklingsarbete kring tidigt samordnade insatser (TSI), med fokus att barn och unga ska få stöd och 
hjälp i tid utifrån sina och familjens behov. Enligt Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47) ska 
socialtjänsten, i ännu högre utsträckning, särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande 
insatser.  
 
Uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag på 
som tillsammans ska bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen skiljer sig åt men det 
finns ett gemensamt fokus på: 

• Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle. 

• Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin 
fulla potential. 

• Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster. 
 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamlingpsykiskhalsa/halsoframjandesamhalle.30710.html
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamlingpsykiskhalsa/rustadeindivider.30711.html
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa/delarenorkraftsamlingpsykiskhalsa/hallbarastod.30712.html


 

 

Regionalt och lokalt 

 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i Mål- och inriktning 2022 - 2023 formulerat målet att 
verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara 
hälsoklyftorna Utifrån målet ska nämnden:  
 

• Regelbundet följa upp och kommunicera särskilt tandvårdsstöd 
i dialog med kommunerna. 

• I samverkan med kommunerna i nämndområdet verka för att minska 
skillnaderna i hälsa. 

• I samverkan arbeta för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

• I samverkan utveckla kommundialogerna utifrån länsgemensam 
handlingsplan (prioriterade målgrupper). 

• Nämnden ska ha återkommande uppföljning på kommundialogerna kring 
hur arbetet med samordnad individuell plan (SIP) fungerar.  

 
Vidare har nämnden utifrån regionfullmäktiges framtagna mål identifierat olika aktiviteter, som 
exempelvis:  

• I vårdsamverkan implementera modell för Minimaria utifrån regiongemensam inriktning 
och överenskommelse inom nämndens område.  

• Verka för fler enheter i första linjen med tilläggsuppdrag för psykisk hälsa barn och unga 
(UPH) inom nämndområdet där behov finns. 

 
Utgångspunkt för handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet är de inriktningar och 
prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt underliggande äldreplan, social 
översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Även följande regionala- och kommunala styrande dokument och uppdrag ligger till grund för 
handlingsplanen:  
 
 

Program social 
hållbarhet 

Social 
översiktsplan 

Trygg i Kungälv Funktionshinderplan Äldreplan

Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2022 



 

 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

• Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022  

• Västra Götalandsregionen Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

• Handlingsplan suicidprevention 2020 – 2025 Västra Götalandsregionen 

• Handlingsplan 2019 - 2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 2022 

• SIMBA´s samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022 - 2023  

• Kungälvstrions budgetdirektiv 2021 - 2022  

• Förvaltningens verksamhetsplan 2022  

Nyckeltal Agenda 2030 med fokus social hållbarhet  

Enligt folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder och 
prioriteringar som ska innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. Kommun- och 
landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och 
landsting.  I matrisens redovisas nyckeltal utifrån de mål i Agenda 2023 som har särskilt tydlig till 
social hållbarhet. Färgerna redovisar hur en kommun ligger till i förhållande till övriga på ett 
nyckeltal.  
 

 Bästa 25 % 

 Mittersta 50 % 

 Sämsta 25 % 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Mål 1 Ingen fattigdom      
 Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,5 4,0 4,0 4,7  
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 
Mål 2 Ingen hunger      
 Invånare med fetma, andel (%) 12   14  14 
Mål 3 Hälsa och välbefinnande       
 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 77  73  71 
 Medellivslängd kvinnor, år 85,3 85,3 85,2 85,1 85,2 
 Medellivslängd män, år 81,6 81,3 81,2 81,2 81,5 
 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar, andel (%)  56,7 57,5  54,2   
 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 invånare  3 086 2 948  2 738 2 856  
 Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 invånare  287,8 290,3 279,5 263,5 214,3 
Mål 4 God utbildning för alla      
 Barn 1 - 5 år inskrivna i förskola, andel (%) 78,1 77,5 78,5 80,5 81,8 
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 91,9 89,2 90,8 86,9 87,6 
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 78,8  84,3  82,5 
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 71,5 74,4 73,7 77,5 73,1 
 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 
79,5 80,1 81,7 84,5  

 Invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 40,5 41,0 41,5 42,2 43,2 
Mål 5 Jämställdhet      
 Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 60 63 65 67 68 
 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 30,7 31,2 30,9 32,0 30,5 
 Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 38,0 38,3 36,8 37,3 38,0 
 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 75,9 75,7  76,4 76,8  
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt      
 Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/invånare 342  364  365   
 Långtidsarbetslöshet 25 - 64 år, andel (%) av befolkning  1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 
 Invånare 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 5,7 5,3  5,5   
 Förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år, andel (%) 86,6 86,6 86,7 85,9  
Mål 10 Minskad ojämlikhet      
 Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 24   26  27 



 

 

 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20 - 64 år, vistelsetid 4 - 6 år, andel (%) 59,1 55,6 55,0 66,3  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen      
 Demografisk försörjningskvot 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 
 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 11,5 12,4  12,9  13,3  12,2 
 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare 13,4 12,5  12,1   
 Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/invånare  1,40 1,32  1,22   
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen      
 Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 81 81 87 87 87 
 Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 24   26  27 
 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare  591 576 499 701 536 
 Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag    3,6 5,3  

 
Utifrån respektive målområde sker nedan redovisning av utvalda indikatorer utifrån; Koladas 
Agenda 2030, kartläggning Samordningsförbundets Älv & Kust Analysmodell för 
kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser samt Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken (LUPP).  

 
Mål 1. Ingen fattigdom  

Diagram 1: Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%) mellan år 2009 – 2019  
Källa: Agenda 2030 Kolada  

 

Indikatorn visar andel barn/unga (0 - 19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll. År 2019 var andelen 4,7 

procent i Kungälvs kommun, vilket var på samma nivå som kommuner med liknande 

socioekonomi.  



 

 

 

Diagram 2: Andel ”helårspersoner” 20–64 år som försörjdes med olika typer  

av sociala ersättningar/bidrag, 2015–2020, Kungälv  

Källa: SCB:s tabeller över helårsekvivalenter (nedladdade 201001). Uppgifterna om ekonomiskt bistånd för 2019 och 

2020 är preliminära. 

 
Andelen ”helårspersoner” som försörjs av olika typer av sociala ersättningar är hämtad från 
Samordningsförbundets Älv & Kust ”Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av 
målgrupper och insatser”.  

 

 

Mål 3. Hälsa och välbefinnande  

Diagram 3: Ohälsotal antal dagar mellan 2009 - 2020  

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas 
genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt 
dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16 - 64 år. Kungälvs 



 

 

kommun har senaste fem-årsperioden haft ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har 
liknande socioekonomi.  

 

 

Diagram 4 - 5: Ohälsotal år 2020 kvinnor och män  

Källa: Försäkringskassan, Statistikenheten och Folkhälsomyndigheten Kommunfakta  

 
Noterbart är att bland kvinnor (20 - 64 år) ohälsotalet höger i Kungälv jämfört med både 
regionen och riket. 

 

 

 

Diagram 6. Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 2009 - 

2018  

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 

Indikatorn avser antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar med diagnoskapitel 

F00-F99 dividerat med antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar. Sett över en tio-

årsperiod visar indikatorn på en ökning både lokalt och nationellt.  



 

 

Ungdomars självskattade hälsa har kartlagts i ungdomsenkäten LUPP:en. Den självskattade 
hälsan hos åk8-tjejer har minskat stegvis sedan första mätningen 2013. År 2020 uppgav 59 
procent av tjejerna att de mådde mycket eller ganska bra. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: God hälsa  

Källa: Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8  

 
Det vanligaste regelbundna hälsobesväret elever i åk 8 uppger är stress (likaså hos killarna, men 
mindre vanligt) och därefter nedstämdhet och insomningssvårigheter. Resultaten visar andelen 
som svara2t att man har haft respektive besvär ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag 

Diagram 7: Hälsobesvär minst flera gånger i veckan 

Källa:. Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8  

 

1 Frågeställningen som ställs: De senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig? 
 



 

 

 

 

Mål 4. God utbildning för alla 

 

Diagram 8: Kungälvs kommun elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%) 2009 - 2021 

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet till ett yrkesprogram (program som har 
lägst behörighetskrav och därmed indikerar ”behörighet till gymnasiet”). År 2021 var andelen 
totalt 86,5 procent i Kungälvs kommun. Skillnaden mellan könen var 7,1 procent, där 83,0 
procent bland pojkarna samt 90,1 procent bland flickorna var behöriga till gymnasiet. 

 
 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 

 
Diagram 9: Långtidsarbetslöshet 25 - 64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkning 2010 - 2020 

Källa:  Arbetsförmedlingen och Kolada  

 

Indikatorn avser antalet invånare 25 - 64 år som varit öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd i minst sex månader, dividerat med antal invånare 25 - 64 år den 31/12 år.  
 



 

 

 
 
Diagram 10: Invånare 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 2009 - 2018 

Källa: Arbetsförmedlingen och Kolada  

 
Kungälv kommun ligger på samma nivå som kommuner med liknande socioekonomi när det 
gäller båda indikatorerna långtidsarbetslöshet samt andelen unga som varken studerar eller 
arbetar.   

 
 
Mål 10. Minskad ojämlikhet  

 

Diagram 11. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Indikaron avser förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år i 
november månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år. Med 
skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, 
deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna har bott i Sverige 4-6 år. År 2019 var andelen 66.3 
procent i Kungälvs kommun, vilket är en högre andel än kommuner med liknande socioekonomi.  
 

 



 

 

Mål 16. Fredliga inkluderande samhällen  

Diagram 12. Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare 

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Indikatorn avser summering av: försök till mord eller dråp, misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. 
grov, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, 
antal/100 000 inv. År 2020 låg Kungälvs kommun lägre jämfört med riket och kommuner med 
liknande socioekonomi.  
 
Ungdomars upplevde trygghet mäts även i LUPP:en.  Resultat från LUPP visar att 45 procent av 
åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan. Vidare uppger mer än var femte åk8-elev 
uppger att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott eller hot om brott – men andelen 
är mindre än 2017. Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var 
fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.  

 

 

Diagram 13. Otrygga vardagsmiljöer 

Källa: Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8 

 

 



 

 

Slutsatser  
 
Enligt folkhälsoavtalet ska prioriteringar i handlingsplanen utgå från behovsbilder. Redovisade 
uppföljningsbara indikatorer synliggör några centrala behov såsom:  
 

• Sedan 2015 har Kungälvs kommun ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har 
liknande socioekonomi. Bland kvinnor var ohälsotalet år 2020 högre i Kungälv både vid 
nationell och regional jämförelse. Prioriterat är fortsatt utvecklingsarbete med statliga 
myndigheter, hälso- och sjukvård samt Samhällskontraktets övriga aktörer.  

• Redovisade indikatorer samt underlag från Samordningsförbundets Älv& Kust samt 
LUPP-rapport visar på behovet av kraftsamling psykisks hälsa. Fortsatt fokus är att 
implementera insatser utifrån nationella stimulansmedel och genomföra förvaltningen 
fastställda mål och aktiviteter.  

• Gällande fullföljda studier och indikatorn behöriga till gymnasiet synliggörs en minskad 
andel från 2015 samt en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Prioriterat är genomföra 
förvaltningen fastställda mål och aktiviteter.  

• Sett till ungdomars hälsa synliggörs via LUPP-rapporten behovet av insatser kring 
ungdomars levnadsvanor (stress fysisk aktivitet, kost, tobak etc.). Underlag för fortsatt 
prioriteringar är även den kartläggningen kring förebyggande insatser barn- och unga, 
som sammanställts under 2021.  

• Vid jämförelse är Kungälvs kommun en trygg och säker kommun. Fortsatt insatser krävs 
kring elevers trygghet i skolan samt på olika sätt agera utifrån skillnaden mellan faktisk 
och upplevd trygghet i Kungälvssamhället. Utgångspunkter är aktiviteter i plan Trygg i 
Kungälv.  

 

Styrning och ledning 
 
Utgångspunkt för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet är antaget program kring social 
hållbarhet och underliggande planer. Uppföljningen av programmet integreras i Kungälvs 
kommuns uppföljning av Agenda 2030. Planernas aktiviteter följs upp årligen upp via en 
gemensam rapport, som innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen.  
 
Utifrån samverkansavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ha en politisk styrning 
och bedrivas strategiskt, vilket möjliggörs genom ett lokalt råd för folkhälsa och social hållbarhet i 
Kungälvs kommun.  I rådet ingår politiker från kommunen och VHSN samt kommundirektör, 
sektorchef Trygghet och Stöd och sektorchef Bildning och Lärande. Sekreterare är 
folkhälsostratagen. Utifrån aktuella frågeställningar adjungeras politiker, tjänstemän och övriga 
representanter.  
 
Deltagande förtroendevalda och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig erfarenhet och 
kunskap från sina respektive nämnder, styrelse, förvaltningar till rådet samt att återföra rådets 
arbete tillbaka till dessa. Rådet ska varje år fastställa en handlingsplan för nästkommande års 
prioriterade områden med åtgärder och budget. Rådet ansvarar för att uppföljning av planen 
genomförs.  



 

 

Kungälvs kommuns arbete med folkhälsa och social hållbarhet förankras även via de 
presidiedialoger som genomförs två gånger per år. Sekreterare vid dessa dialogmöten är 
folkhälsotrategen.  
 
Via kommunens förvaltningsledning sker den interna styr- och ledningen av social hållbarhet.  
 
Utgångspunkt är därefter att styra, leda och förankra arbetet via befintliga 
samverkanskonstellation inom Trygg i Kungälv, SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust. 
För att koordinera specifika frågeställningar sammankallar folkhälsostrategen till nätverksträffar 
kring teman som; integration, Samhällskontrakt, områdesbaserat, föräldrastöd samt våld i nära 
relationer.  
 
Utifrån samverkansavtalet har folkhälsostrategen i uppdrag att: 

• verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs strategiskt och i 
samverkan med andra relevanta aktörer 

• i rådet vara tjänsteperson för VHSN:s och kommunens ledamöter 

• ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument 

• ta fram verksamhetsplan, verksamhetsuppföljning och ekonomisk redovisning 

• analysera och tillgängliggöra aktuell statistik kring social hållbarhet och 
hälsoläget i kommunen 

• samverka kring delregional verksamhet i syfte att förstärka det lokala arbetet 
 

Prioriteringar 2022  
 

Utifrån program social hållbarhet och underliggande planer prioriteras och avsätts folkhälsomedel 

för följande insatser under 2022. 

 

 



 

 

 

Område: Social översiktsplan   

Tidiga insatser  Mål med insats  

  

Hur planeras 

insatsen att följas 

upp? 

Budget 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 gav 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.  
 
Kartläggningen beskriver vilka aktiviteter förvaltningen behöver 
arbeta med under 2022 för att öka samordningen inom det 
förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja kvaliteten 
inom det förebyggande arbetet. 
 

Intensifiera arbetet med att starta 

upp ett familjecentrerat arbetssätt i 

Kungälv. 

Indikatorer barn- och unga 

Agenda 2030  

430 tkr  

 

Plan: Social översiktsplan   

Områdesbaserat arbete Komarken  Mål med insats  Hur planeras insatsen 

att följas upp? 

Budget 

Utveckla det områdesbaserade arbetet i Komarken via främjande och 

trygghetsskapande insatser i samverkan med civilsamhället.  

Ansvar: Medborgarskolan och folkhälsoutvecklare  

Utveckla Nordmannatorget till en 

levande och trygg mötesplats, 

som driver på en positiv 

utveckling av området 

Komarken. 

Genom samverkansarbete 

understödja delaktighet och 

inflytande för medborgare och 

verksamma i Komarken  

Indikatorer hälsa, trygghet 

och arbete Agenda 2030   

180 tkr  



 

 

 

 

Plan: Social översiktsplan   

Hälsa Mål med insats  Hur planeras insatsen 

att följas upp? 

Budget 

Utifrån konceptet ”Hela Kungälv i rörelse”:  

• Introducera fysisk aktivitet på recept vid grundskolan och 
gymnasiet.  

• Introducera pilotprojekt kring Streetgames och rörelse på fritids 
vid mellanstadiet i samverkan med IFK Kungälv  

• Fortsatt utveckla Hittaut.nu i samverkan med Kungälvs OK  

• I samverkan med Hälsofrämjande och förebyggande enheten 
stimulera utåtriktat arbete.  

 

Ökad fysisk aktivitet  Indikatorer hälsa Agenda 
2030  

140 tkr  

 

Område: Plan Trygg i Kungälv  

Insats Trygghet  Mål med insats  

 

Hur planeras 

insatsen att följas 

upp? 

Budget 

Implementering plan Trygg i Kungälv  

Ansvar: Säkerhetssamordnare  

Motverka våld i nära relationer 

samt hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Insatser mot narkotika och 

missbruk. 

Främja det brottsförebyggande 

arbetet. 

Indikatorer trygghet Agenda 

2030  

150 tkr  



 

 

Åtgärder mot organiserad 

brottslighet och maktutövning i 

lokalsamhället. 

Motverka våldsbejakande 

extremism. 

 

Område: Äldreplan/Funktionhinderplan   

Insats Hälsofrämjande och förebyggande  Mål med insats  

  

Hur planeras insatsen 

att följas upp? 

Budget 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att 
involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet.  

Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via 

aktiviteten:  

• Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte 
att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med 
god hälsa. 

 
Enheten för förebyggande och hälsofrämjande verkar utifrån uppdragen: 

• Folkbildning 

• Anhörigstöd  

• Riktade hälsofrämjande aktiviteter  

   

Tillsammans med civilsamhället 
sammanställa ett gemensamt 
program kring de olika 
främjande och förebyggande 
insatser som finns för äldre 
Kungälvs kommun.  
 
Sprida kunskap och 
information kring att agera 
proaktivt utifrån äldres 
boendesituation. 
 
Kartlägga befintligt och 
inventera behovet av frivilligt 
arbete i kommunens och bland 
samverkande organisationer. 
Därefter skapa förutsättningar 
för ett gemensamt och mer 
effektivt hanterande av frivilligt 
arbete i Kungälvs kommun. 

 

Indikatorer hälsa och trygghet 

Agenda 2030 

700 tkr  



 

 

Gemensam budget för folkhälsa och social hållbarhet  
 
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Kungälvs kommun ersätter för perioden 2021–2024, vardera 1 260 000 
kronor per år.  

 

Budget 2022 HSN Kommun Totalt   

Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader) 410 tkr  410 tkr   820 tkr  

Omkostnader (administration, kostnader 
resor, kurser, osv) 

25 tkr   25 tkr   50 tkr  

Målområde   
 

Social översiktsplan: 
Tidiga insatser   

215 tkr  215 tkr  430 tkr  

Social översiktsplan: 
Områdesbaserat arbete Komarken  

90 tkr   90 tkr  180 tkr  

Social översiktsplan:  
Hela Kungälvs kommun i rörelse  

70 tkr  70 tkr  140 tkr  

Plan Trygg i Kungälv:  
Trygghetsskapande insatser  

75 tkr  75 tkr  150 tkr  

Äldreplan/Funktionshinderplan 
Hälsofrämjande och förebyggande  

350 tkr 350 tkr 700 tkr  

Samverkan RF-SISU  25 tkr  25 tkr  50 tkr  

Totalt:  1260 tkr  1260 tkr  2 520 tkr  

 

Utifrån aktiviteter i programmets underliggande planer ansöks även om extern finansiering via 

exempelvis Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utifrån satsningar kring psykisk 

hälsa samt våld i nära relationer använts beviljade nationella stimulansmedel.  

 

 

 

 

 

 


