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§ 35/2022 

Val av justerare 

Beslut 

  Till justerare utses Kent Lagrell (M). 
__________ 
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§ 36/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 37/2022 

SMASH - status socioekonomisk modell (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 framtagande av socioekonomisk modell.  Inför våren 2023 
återkopplar förvaltningen tidsplan kring leverans av delrapporter kring ekonomisk 
konsekvensanalys. Fokus är framtagande av effekter utifrån samverkansaktörer i 
Samhällskontraktet som exempelvis; hälso- och sjukvård, föreningsliv, näringsliv, polis, region 
och försäkringskassa.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse SMASH - status socioekonomisk modell 

Beslut 

 
Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 38/2022 

Samverkansmodell obesitas, övervikt och psykisk ohälsa barn och unga 
(Dnr KS2022/2316) 

Sammanfattning 

 
Vid barn- och ungdomsmedicin (BUM) är det under innevarande år 85 barn- och ungdomar 
från Kungälvs kommun som går i behandling för obesitas. På väntelista finns 17 barn. Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 21 oktober beslut att under tidsperioden 2022 – 
2024 fördela 5 600 000 kronor till Kungälvs kommun för folkhälsoinsatser för barn med 
fetma, övervikt och psykisk ohälsa. 
 
Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen för att 
minska skillnader hälsa för barn med fetma, övervikt och psykisk hälsa. Överenskommelsen 
gäller under tidsperioden 2022 – 2024. Målgruppen är barn med diagnosen obesitas (fetma) 
som är inskrivna på barn- och ungdomsmottagningen (BUM) eller barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), samt deras familjer. Insatserna utgår från en samverkansmodell 
mellan region och kommun, som idag är etablerad i Region Halland.  
 
Under hösten 2022 har inriktningen varit att sätta en struktur kring insatser i Kungälvs 
kommun. Berörda aktörer har involverats i planeringen. Fokus under våren precisera 
målgruppen, sätta struktur kring uppföljningen samt initiera insatser via Friskvårdsgruppen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkansmodell obesitas, övervikt och psykisk ohälsa barn och unga 
Bilaga KS2022 Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den  
Bilaga KS2022 Förslag på genomförande av ytterligare kortsiktiga insatser  

Beslut 

 
Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 39/2022 

Idéburet offentligt partnerskap - Agora, ett aktivt Kungälv - IFK Kungälv 
(Dnr KS2022/2244) 

Sammanfattning 

 
IFK Kungälv beviljades i november 2021 ett stöd av kommunen på 100 000 kronor för 
uppstart av projektet Agora – ett aktivt Kungälv (Dnr: KS2021/1574). Målet är att öka den 
fysiska aktiviteten bland mellan- och högstadieelever i Kungälvs kommun. Sedan starten våren 
2022 har antalet barn varit mellan 25 - 40 vid varje tillfälle vid Sandbackaskolan och något 
färre vid aktiviteterna för högstadieungdomar vid Munkegärde näridrottsplats.  

 
Föreningen inkommit med en ansökan för att säkerställa projektet fortlevnad och ansöker 
därmed om ett idéburet offentligt partnerskap med kommunen. Vid utskott Bildning och 
Lärande den 30 november § 180/2022 fattades beslut att: 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med IFK Kungälv 

gällande 

projektet Agora – ett aktivt Kungälv. 

2. Föreningen erhåller 100 000 kronor per år. 

3. Partnerskapet gäller från och 2023-01-01—2025-12-31. 

4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för 

uppföljningsmöten kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap - Agora, ett aktivt Kungälv - IFK Kungälv 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.   

 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 § 40/2022 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-12-16 
Sida  8 (12) 

 
 

 RÅDET FÖR FOLKHÄLSA OCH 
SOCIAL HÅLLBARHET 

 

Justeras sign 

 

Samverkan Medborgarskolan Solrosen 

Sammanfattning 

 
Satsningen och den uppsökande verksamheten kring Solrosen sker i samverkan med Kungälvs 
kommun och Medborgarskolan. Målgruppen är kvinnor och barn kring bostadsområdet 
Komarken. Utöver cirkelledaren har Medborgarskolan två ledare som är stöttar med läxhjälp.  
 
Varje vecka har Solrosen olika tema som, föräldraskap, individen i centrum, utveckling i 
samverkan samt ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.  
 
Allt fler kvinnor och barn möter verksamheten. Totalt har Medborgarskolan registrerat 80 
kvinnor (18 år och uppåt) och 70 barn (0 - 17 år), som någon gång under året deltagit i 
verksamheten. Dessutom finns det kvinnor med barn som inte vill/kan lämna sina 
personuppgifter. Ca 30 kvinnor har varit delaktiga utan registrering. I olika enskilda samtal 
med kvinnorna vägleder Solrosen vidare till myndigheter som socialtjänst samt polis.  
 
Inför 2023 är fokus att:  

• Uppsökande verksamhet riktat mot män 

• Fortsatt fokus språkcafé  

• Sprida samhällsinformation (exempelvis socialtjänst) 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 41/2022 

Summering våld i nära relationer (Dnr KS2022/0608) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommuns arbete med våld i nära relationer utgår från plan Trygg i Kungälv (Dnr 
KS2020/1620) samt framtagen anvisning Våld i nära relationer (Dnr KS2021/1107). Med 
hjälp av regionalt stödcentrum heder har både riktade och mer generella utbildningsinsatser 
genomförts. Särskilt prioriterat har varit samverkan mellan skola och socialtjänst, vilket 
resulterat i ett mer proaktivt arbete. Samverkan kommer formaliseras via en gemensam rutin. 
 
Summering sker kring övriga genomförda aktiviteter under 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Summering våld i nära relationer 
Bilaga Anvisning Våld i nära relationer 

Beslut 

 
Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 42/2022 

Summering drogförebyggande arbete (Dnr KS2021/1043) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommuns drogförebyggande utgår från plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620), 
medborgarlöftet med polisen samt riktlinje drogfri skola och anvisningar kring tobak i 
grundskolan och gymnasiet. Summering kring de olika insatser som genomförs utifrån 
framtaget årshjul; drogvaneundersökning, information och föräldramöte.  
 
Återkoppling sker kring Mini-Maria, som integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp 
till 21 år. Mini-Maria ska nå unga människor i ett tidigt skede av riskbruk och/ eller skadligt 
bruk för att förhindra att detta utvecklas till beroende och allvarlig psykisk ohälsa. Härryda, 
Kungälv och Stenungssund har under året ingått samverkansavtal med Mölndals stad för en 
gemensam Mini-Maria mottagning där huvudmottagningen ligger i Mölndal och 
närmottagningar i Härryda och Kungälv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Summering drogförebyggande arbete 
Bilaga Drogfri skola  
Bilaga Drogförebyggande årshjul 
Bilaga Viktiga telefonnummer  

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 43/2022 

Förslag handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2023 (Dnr 
KS2022/1407) 

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. 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.  
 
Enligt folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder 
och prioriteringar som ska innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer.   
 
Förslag till handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet presenteras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2023 
Bilaga Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2023 

Förslag till beslut 

Information antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 44/2022 

Summering och rådets framtida arbete 

Sammanfattning 

Möte Samhällskontrakt den 1 december summeras.  
 
Översikt görs sker kring rådets arbete under mandatperioden.  
 
Dialog sker kring rådets fortsatta arbete. Utvecklingsledare folkhälsa har i uppdrag att 
sammankalla till möte våren 2023.   
 
 

Beslut 

  Information antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


