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§ 9 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Beslut om deltagande på konferens för folkhälsoutskottet 
 
Beslut 
Folkhälsoutskottet godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 10 
Lilla Edet – en kommun fri från våld 
Dnr KS 2020/381 
 
Sammanfattning 
Våld är ett av de största samhällsproblemen i Sverige och orsakar ett enormt lidande, 
både fysiskt och psykiskt. Våldet innebär också stora kostnader för samhället. Då våld 
förutom mänskligt lidande även skapar hinder för jämlikhet samt är en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna är det viktigt att ett förebyggande arbete bedrivs i kommunen. 
Våldsprevention innebär att göra insatser innan våldet har uppstått så att ingen ska bli 
utsatt och drabbad. Nationellt sett har det våldsförebyggande arbetet hittills framför allt 
bestått av insatser som riktats till riskgrupper eller redan drabbade. För att motverka och 
förebygga våld behöver fokus flyttas till universella insatser som riktas till hela 
befolkningen, innan skadan är skedd. I folkhälsoprogrammet är ett av de prioriterade 
områdena våldsprevention – en kommun fri från våld med det långsiktiga målet att 
”förebygga och motverka våld i alla dess former men med ett speciellt fokus på våld i 
nära relationer”.  
 
I samverkan mellan sektorerna kommunledning, socialtjänst och bildning pågår ett 
långsiktigt förebyggande arbete. Flera insatser har genomförts under 2021, bland annat 
generella kunskapshöjande insatser för invånare men även riktad kommunikation till 
ungdomar, föräldrar och medarbetare. Under hösten intensifierades arbetet med 
kampanjveckan ”en vecka fri från våld” där flera aktiviteter genomfördes för 
allmänheten. Parallellt planerades utbildning, stödmaterial och rutin för arbetet med att 
chef (med början under 2022) ska ställa frågor om våld i nära relation under 
medarbetarsamtalet. Utbildningsinsatsen genomfördes och rutin och frågebatteri är 
framtaget. Under 2022 har utbildningsinsatsen fortsatt och ett fördjupat stödmaterial tas 
fram. Gällande insatser för invånare så breddas samverkan med civilsamhället för att ge 
ytterligare kraft.  
 
Muntlig presentation med uppföljning och nuläge samt planering inför 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
 
Beslut 
Folkhälsoutskottet noterar informationen. 
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§ 11 
Kulturskolan ansöker om folkhälsomedel 
Dnr KS 2022/253 
 
Sammanfattning 
Kulturskolan ansöker om folkhälsomedel med syfte att erbjuda kostnadsfri 
dansverksamhet under några dagar på sommarlovet, för barn och unga i åldern 9 – 15 
år. Genom insatsen menar de att målgruppen får möjlighet att uttrycka sig med kroppen, 
träffa nya vänner och känna glädjen i att röra sig. Insatsen förebygger stillasittande och 
förbättrar konditionen. 
 
Ansökan avser 30 000kr. 
Bidraget ska finansiera arvode för danspedagog samt frukt till deltagare. 
 
Max antal deltagande är 50 barn/unga, fördelat på två dansläger. Varje dansläger är i tre 
dagar med schema mellan 11.00 – 16.00. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Bilaga, Kulturskolan ansöker om folkhälsomedel 
Bilaga, svar angående ansökan om medel 
 
Ekonomiska konsekvenser 
30 000kr av de avsatta folkhälsomedlen som är ansökningsbara. 
 
Sociala konsekvenser 
Insatsen grundar sig i den jämlika hälsan och främjar fysisk aktivitet för barn och unga. 
Då insatsen är kostnadsfri bidrar det till att barn oavsett familjens ekonomiska 
möjligheter kan delta. 
 
Beslut 
Folkhälsoutskottet beviljar Kulturskolans ansökan om folkhälsomedel med 30 000 kr. 
Finansiering sker genom folkhälsomedlen. 
 
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanten från västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Beslutet expedieras till 
Ing-Marie Romell, kulturskolan 
Jörgen Karlsson, ekonomichef  
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§ 12 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2023 
Dnr KS 2022/122 
 
Sammanfattning 
Under 2020 genomfördes LUPP för första gången i Lilla Edets kommun. Genom 
resultatet av enkäten hade vi möjlighet att se hur ungas livssituation i kommunen såg ut. 
Frågorna i enkäten gav svar på hur unga i kommunen såg på inflytande och demokrati, 
situationen i skolan, möjligheten till arbete, hälsa, trygghet, fritid och framtid. Vi 
använde också resultatet och analysen som underlag till insatser men även som 
diskussionsmaterial när fokusgrupper genomfördes, för att få svar på följdfrågor.  
 
Att regelbundet genomföra Lupp och andra undersökningar gör det möjligt att jämföra 
resultaten över tid och identifiera behovsområden. I Lilla Edets kommun skulle 
resultatet av LUPP kunna visa vad kommunens unga anser behöver göras för att deras 
levnadsvillkor ska bli bättre och därmed leda till en förbättrad och mer jämlik och 
jämställd hälsa. Om kunskapen gällande kommunens unga medborgare ökar kan även 
kunskap om vilka insatser som behövs för att fler ska gå ut grundskolan med behörighet 
till gymnasieskolan öka. 
 
Enkäten är anpassad för tre målgrupper: 13 – 16 år 16 – 19 år 19 – 25 år. I Lilla Edet 
skulle man kunna nå ungdomar i åldersgruppen 13–16 år genom skolan. De äldre 
åldersgrupperna skulle behöva nås per post vilket troligtvis ger ett lägre deltagarantal 
samt att frågorna kring situationen i skolan inte skulle vara aktuell för Lilla Edet då det 
inte finns gymnasieskola inom kommunen. 
  
Ungdomsenkäten Lupp används ofta för att skaffa kunskap om unga, underlätta eller 
starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter, skaffa underlag i 
beslutsprocesser som rör unga och förbättra ungas levnadsvillkor lokalt. Ett samarbete 
med bildningsförvaltningen vore önskvärt för att både genomförandet och åtgärder 
utefter resultatet av undersökningen ska bli bra. Undersökningen genomförs ofta i 
skolan vilket trycker på att det är särskilt viktigt att förvaltningar och de enskilda 
skolledarna involveras i god tid för att genomförandet ska bli bra. Även skolpersonal 
behöver engageras i genomförandet då det tar tid från skolundervisningen att genomföra 
undersökningen.  
  
Att anmäla sig och delta i enkäten är kostnadsfritt. Den ekonomiska konsekvensen är att 
det är ett resurskrävande arbete även om analys och stöd kan köpas in. GR erbjöd 
samordnat genomförande av undersökningen som omfattade stöd i planering och 
genomförande, analys och resultatrapporter, lokala presentationer och arrangerande av 
en regional workshop till en kostnad av 155 000 kronor, vid senaste genomförandet. Det 
finns en rekommendation från tidigare medverkande kommuner att använda sig av en 
projektledare på ca 15 – 20% för att leda arbetet under hela processen. Det finns även en 
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rekommendation att starta en arbetsgrupp för att kunna hantera de olika faserna; inför, 
under och efter undersökningen. Arbetsgruppen kan arbeta med såväl 
förankringsarbetet, genomförandet av insamlingen och med förberedelse och planering 
av analysen av resultaten. Arbetet med LUPP startar under våren med förberedelser så 
som förbereda sin organisation för det kommande arbetet och att etablera lokala 
samarbeten med exempelvis skolorna där undersökningen ska genomföras. Själva 
enkäten genomförs sedan under hösten. Mellan den 1 oktober och den 30 november är 
enkäten tillgänglig och kan besvaras. Efter insamlingen ska resultaten sammanställas 
och analyseras. Med hjälp av MUCF:s verktyg Lupportalen kan alla som genomför 
Lupp göra enklare analyser av sitt resultat och även jämföra sig med andra kommuner 
och regioner. Viktigt att komma ihåg är att en genomförd undersökning inte är 
slutmålet. Det är först nu den nya kunskapen ska bli politik och göra skillnad på riktigt. 
Att genomföra en undersökning av den här omfattningen kommer att kräva åtgärder, 
annars är resultatet inte så meningsfullt.  
 
Sedan början av 2022 ingår Lilla Edets kommun i ett nätverk, inom GR, för LUPP-
samverkan med avslut i juni 2023. Nätverket inkluderar 3 nätverksträffar, 3 tematräffar 
samt 3 utbildningstillfällen.  
 
Det börjar bli dags att planera insatser inför 2023 och ta beslut om LUPP-enkäten ska 
genomföras under nästa år tillsammans med GR. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 
Uppdragsförslag Lupp 2020 i GR  
 
Ekonomiska konsekvenser 
GR’s samordnade genomförande ca: 155 000kronor 
Eventuellt kostnad för projektledare på ca 15-20% 
 
Sociala konsekvenser 
Resultatet ger ett gemensamt samtalsunderlag och är ytterst ett redskap i arbetet med att 
förbättra livsvillkoren för Lilla Edets unga. Genom att genomföra enkäten igen, har vi 
möjlighet att följa resultaten över tid. 
 
Beslut 
Folkhälsoutskottet beslutar att Lilla Edets kommun ska medverka i Lupp 2023 och 
noterar att finansiering sker ur folkhälsomedlen. 
 
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanten från västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Beslutet expedieras till 
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare 
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§ 13 
Information från HSN 
 
Sammanfattning 
Information bl a om att de nya hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer att få ett utökat 
ansvar för folkhälsofrågorna och dialog med kommunerna.  
 
Beslut 
Folkhälsoutskottet noterar informationen. 
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§ 14 
Beslut om deltagande på konferens för folkhälsoutskottet 
Dnr KS 2022/280 
 
Sammanfattning 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20220523 
Inbjudan från Maria Jakobsson, samordnare för kraftsamling fullföljda studier 
 
  

Var står vi idag? Hur skapar vi förutsättningar för alla barn och unga att fullfölja sina 
studier?  
 
Den 26 september samlas vi i Göteborg för att ta del av den senaste forskningen och praktiska 
exempel inom kraftsamlingen. Konferensen är en arena för möten och en möjlighet till 
fördjupning. 
 
Vi kommer att fördjupa oss i kraftsamlingens inriktningar som är psykisk hälsa, föräldrar som 
resurs, läsning och språkutveckling och motivation och framtidstro.  
 
Konferensen arrangeras tillsammans med kommunalförbundens fyra kunskapsnoder för 
Fullföljda studier som finns i Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad 
Boråsregionen.  
 
Datum: 26 september 2022 
Plats: Elite Park Avenue i Göteborg 
Anmälan: Öppnas upp i juni  
 
Målgrupp: Samverkansaktörer inom Västra Götaland med uppdrag och ansvar kopplat till 
barn och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, det 
civila samhället, Västra Götalandsregionen, akademi, näringsliv med flera. 
 
Kraftsamling fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar i den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2023. Mer information finns på 
www.vgregion.se/vg2030 och www.vgregion.se/kraftsamlingar  
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Beslut 
Folkhälsoutskottet fastställer att vid deltagande vid konferensen ”kraftsamling fullföljda 
studier, den 26 september 2022 utgår arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
reseersättning för folkhälsoutskottets ledamöter och ersättare. 
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