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Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande 
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Övriga deltagare   

 

Lena Arnfelt 
Dennis Reinhold   
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Sektorchef Bildning och Lärande  

 

Håkan Hambeson 
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Michael Wallin  
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 § 22/2021 

Föredragningslista 

Beslut 

 Föredragningen fastställs.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 23/2021 

Val av justerare 

Beslut 

Till justerare utses Kent Lagrell (M). 
__________ 
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§ 24/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

Dagordning fastställs. 
__________ 
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 § 25/2 

Utkast 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 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.  
 
Utgångspunkt för 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.  
 
Förslag till handlingsplan innefattar en redovisning nyckeltal utifrån Agenda 2030, översikt 
kring nationella och regionala inriktningar samt förslag på prioriterade områden. 
 
Förslag till handlingsplan lyfts åter igen vid rådsmöte i november.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utkast handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-08-26 
Sida  7 (11) 

 
 

 FOLKHÄLSORÅDET 

 

Justeras sign 

 

 § 26/3 

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 centrala indikatorer. 
 
Återkoppling sker kring kartläggning Agenda 2030.  
 
Dialog sker kring hur planerna ska följas upp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljning planer social hållbarhet 
Bilaga Program Social hållbarhet - ökat innanförskap 
Bilaga Plan social hållbarhet - ökat innanförskap 
Bilaga Funktionshinderplan 
Bilaga Plan Trygg i Kungälv 
Bilaga Kartläggning Agenda 2030 
Bilaga Äldreplan 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 27/4 

Uppföljning SMASH (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 mer övergripande perspektiv och kommer sätta fokus kring av politiska mål och 
uppdrag. Inledande fokus är det utvecklingsarbete som sker utifrån Kompetenscentrum.  
Mölndals perspektiv är att utveckla en modell kring deras sociala investering utifrån nyanlända 
i studier och arbete.  
 
Lägesrapport våren 2021 summeras. Vidare sker dialog kring fortsatt arbetsgång.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljning SMASH 
Bilaga Lägesrapport SMASH våren 2021 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 28/5 

Status våld i nära relationer (Dnr KS2021/1107) 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges program kring social hållbarhet ska Kungälvs kommun motverka 
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld (KS2019/0202).  
 
I underliggande plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620) ges förvaltningen i uppdrag att:  

 Revidera befintlig anvisning, våld i nära relationer och kommunicera den. 

 Uppdatera befintlig handbok gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Status sker framtagen handbok. Återkoppling görs även kring uppdaterad hemsida.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Status våld i nära relationer 
Bilaga Utkast Handbok Våld i nära relationer 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 29/6 

Förberedelse inför dialog trygghet 

Summering sker inför dialog trygghet.  

Beslut 

Information antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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