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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Folkhälsorådet Sammanträdesdatum 2022-09-15 

    
Datum då anslag 
sätts upp  

Datum då anslag tas 
ner  

    
Förvaringsplats för 
protokollet    

    

Underskrift    

    
 

 FOLKHÄLSORÅDET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Bryggan Stadshuset klockan 13:00-16:00 
  

Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Kent Lagrell (M)  
 Linda Åshamre (S)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Anna Vedin (M)  
 Pia Gillerstedt (S)  

 
Anmält förhinder    

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 24-34 

 Johan Sjöholm  

   

Ordförande 
 

 

 Miguel Odhner (S)  

   

Justerande   

 Kent Lagrell (M)   
   
 

 

Övriga deltagare   

 

Haleh Lindqvist  
Lena Arnfelt  
Dennis Reinhold  
Johanna Axerud  
Tanja Tajic Björkman 
Katarina Vallström 

Kommundirektör  
Sektorchef Trygghet och Stöd  
Sektorchef Bildning och Lärande  
§ 27 Säkerhetssamordnare  
§ 29 Verksamhetschef Kompetenscentrum 
§ 33 Fritidskonsulent  
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 § 24/2022 

Dagordning 

Beslut 

  Föredragningen fastställs.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 25/2022 

Val av justerare 

Beslut 

  Till justerare utses Kent Lagrell (M).  
__________ 
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§ 26/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 27/2022 

Uppföljning digital trygghetsvandring 

 
E-tjänsten digitala trygghetsvandring är en metod där kommuninvånare själva kan delta i det 
trygghetsskapande arbetet. Syftet med digitala trygghetsvandring är att öka tryggheten i 
kommunen. Med hjälp av telefon eller dator går det att markera platser på en karta, som 
exempelvis saknar tillräcklig belysning eller där det finns farliga trafiksituationer. Det kan också 
vara platser där det pågår beteenden som skapar otrygghet. Möjlighet finns att lämna 
synpunkter om platsen och bifoga en bild.  
 
Summering sker kring genomförda digitala trygghetsvandringar 2022.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 28/2022 

Delredovisning Systematisk mätning analys social hållbarhet (Dnr 
KS2019/1610) 

 
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. 
 
Varje halvår ska Kungälvs kommun inkomma med en lägesrapport till Västra 
Götalandsregionen. Summering sker kring lägesrapport våren 2022. Vid kommande råd 
presenteras modell kring ekonomisk konsekvensanalys.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delredovisning Systematisk mätning analys social hållbarhet 
Delredovisning våren 2022 
 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 29/2022 

Struktur och effekt Samhällskontrakt (Dnr KS2021/1043) 

 
Redovisning sker hur Kompetenscentrum arbetar med Samhällskontraktet. Med stöd av RISE 
via projektet SMASH är arbete inlett med att konkretisera och följa upp effekter av arbetet 
med Samhällskontrakt. 
 
Översikt görs även kring de olika nätverk som finns under Samhällskontraktet som exempelvis 
våld i nära relationer, lokal samverkan trygghet, Nätverk Komarken samt nyanlända.  
 
Ny nätverksträff kring Samhällskontraktet planeras till 1 december.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Struktur och effekt Samhällskontrakt 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 30/2022 

Summering idéburna offentliga partnerskap 

Översikt ges kring hur Kungälvs kommun arbetar med sociala föreningsbidrag. Redovisning 
sker vilka satsningar som delfinansieras via folkhälsobudgeten. Summer sker kring pågående 
revidering av idéburna offentliga partnerskap.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 31/2022 

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2023 (Dnr KS2022/1407) 

Enligt samverkansavtalet kring ska en handlingsplan med budget och insatser tas fram årligen. 
Handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper 
som i kommunen är i störst behov av insatser.  
 
Enligt folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder.  
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för 
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. I arbetsmaterial till handlingsplan 
redovisas nyckeltal utifrån de mål i Agenda 2023 som har särskilt tydligt fokus på social 
hållbarhet. På uppdrag av Samordningsförbundet Älv & Kust har Göteborgs Regionen (GR) 
sammanställt en analys, som ska vara underlag för prioritering av målgrupper och insatser. 
Delar av analysen ingår i arbetsmaterial till handlingsplan.  
 
SCB fick 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram en rikstäckande områdesindelning för 
statistisk uppföljning av olika geografiska områden i en kommun. I arbetsmaterial till 
handlingsplan redovisa data från denna geografiska uppdelning. Stöd vid framtagande av 
behovsbilder har även Folkhälsomyndighetens kommunfakta varit.   
 
Dialog sker kring arbetsmaterial Handlingsplan 2023. Förslaget behandlas vid rådets 
kommande möte i december.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2023 
Bilaga Agenda 2030 utvärdering 2021 
Bilaga Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2023 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 32/2022 

LUPP 2023 (Dnr KS2022/0618) 

Lupp står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och bygger på ett enkätverktyg som 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillhanda håller kommuner och 
regioner för att de ska kunna undersöka ungas livssituation. Hösten 2020 genomförde nio 
kommuner i Göteborgsregionen ungdomsundersökningen Lupp i årskurs 8 och gymnasiets år 
2.  
 
Planen är att genomföra under 2023. Uppdragsförslag från GR presenteras. Ett besked om 
kommunernas deltagande önskas senast den 1 december 2022.Återkoppling sker hur 
nystartade Ungdomsrådet arbetet med Lupp. Inbjudan den 27 oktober kring Ungas vardag och 
framtidsutsikter i Göteborgsregionen noteras.  
 
Dialog sker hur LUPP ska användas i Kungälvs kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse LUPP 2023 
Bilaga Uppdragsförslag Lupp 2023 i GR  
Bilaga LUPP - fritid Ungdomsrådet  
Bilaga slutversion-lupp-2020-kungalv 
Bilaga Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 33/2022 

Följa med kort (Dnr KS2021/1043) 

 
”Följa med kortet” riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som kan behöva ta med 
någon som stöd på olika arrangemang och aktiviteter. Det kan exempelvis vara en kompis, en 
släkting, en granne eller annan du känner förtroende för. Med kortet ges vännen möjlighet att 
följa med gratis. Brukaren betalar ordinarie pris.  

 
Återkoppling sker kring genomförande i Kungälvs kommun. Upplägget har hämtat inspiration 
från Borås och Halmstad. Utgångspunkt är kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att ge 
möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar” samt resultatmålet ”Fler barn och unga och äldre 
– inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Korten 
även aktuellt utifrån de mål som finns i Funktionshinderplanen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Följa med kort.  

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 34/2022 

Kalendarium hösten 2023 

Kalendarium hösten 2022 summeras. Rådet kommande möte korrigeras till den 16 december 
kl. 9.30 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


