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 Kajsa Jansson   

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-03-30  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Distans via Teams, kl.13:00-16.30 
  
Ledamöter Niklas Moe (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), Ordförande, deltar på distans 
Annelie Högberg (S), deltar på distans 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 
Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 
Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden, deltar 
på distans 

Övriga Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontor, deltar på 
distans   
Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg, barn och utbildning, deltar på distans   
Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten, deltar på distans   
Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef, kultur och fritid, deltar på 
distans 
Unni Norén, drogförebyggande samordnare, barn och utbildning, deltar 
på distans, § 12 
Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare, barn och utbildning, 
deltar på distans, § 12   
Anne-Sofie Skälegård, verksamhetsutvecklare, Hälsokällan, deltar på 
distans, § 13   
Emelie Eék, folkhälsostrateg, kommunledningskontor, deltar på distans 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   

Upprop 
Sammanfattning 
Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   

Information från Drogfri Ungdom  
Sammanfattning 
Unni Norén och Miranda Gjelseth informerar om verksamheten drogfri ungdom. 
Drogfri ungdom utgörs av ett samverkansarbete mellan barn och utbildnings- samt 
kultur och fritidsförvaltningen. Arbetet utgår från en gemensam strategi som är gällande 
till och med 2021, en ny strategi ska arbetas fram under året. Arbetet omfattar även 
insatser kopplat till spelmissbruk. Insatserna är framför allt främjande och förebyggande 
men även åtgärdande. Insatserna riktas till barn, ungdomar, föräldrar och personal.  
 
Drogfri ungdom gör årligen en lokal drogvaneundersökning. Inom drogfri ungdom finns 
drogförebyggande samordnare i grundskolan, drogförebyggande samordnare gymnasiet, 
som en del av elevhälsan, och ungdomspedagog från kultur och fritidsförvaltningen. 
Samarbete sker även med brottsförebyggande rådet, socialtjänst, polis och länsstyrelsen. 
Det saknas idag övergripande samordning för det drogförebyggande arbetet.  
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
 
att notera informationen.   
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§ 13   

Information från Hälsokällan 
Sammanfattning 
Anne-Sofie Skälegård från Hälsokällan informerar om barns mående under pandemin, 
bland annat utifrån BRIS, barnens rätt i samhället, årsrapport. Många barn har fått det 
svårare under pandemin, de som redan hade det svårt har blivit än mer utsatta. Under 
pandemin har friskfaktorer i form av skola, närhet till viktiga vuxna utanför hemmet, 
skolmat och möjlighet till aktiviteter minskat och riskfaktorer så som ekonomisk 
utsatthet, social isolering och stillasittande ökat. Ökning av fysiskt och psykiskt våld, 
utsatthet, oro, ångest och nedstämdhet har ökat bland barn och unga. Detta syns bland 
annat i barns ökade kontakter till alla tillgängliga stödlinjer. Stöd och kompenserande 
insatser kommer krävas under lång tid framöver.   
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
 
att notera informationen.   
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§ 14 Dnr KS 2021/00189  

Hälsopolitiska rådets prioritering och inriktning för 
folkhälsoarbete under avtalsperioden 2021-2023  
Sammanfattning 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla Kommun är gällande för perioden 2020-2023. Förutsättningar för avtalet är 
ett antal styrdokument på internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Det 
övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Folkhälsoarbetet ska utgå från 
lokala behov och omfatta hälsofrämjande och/eller förebyggande insatser och bygga på 
långsiktighet. Rådet har med start hösten 2020 gjort ett gemensamt utvecklingsarbete 
med fokus på rådets roll och funktion, aktuella utmaningar för folkhälsoutvecklingen 
samt på fokusområden för vårt lokala folkhälsoarbete. Arbetet har mynnat ut i följande 
förslag på inriktning och prioritering under resterande avtalsperiod, 2021-2023: 
  
Övergripande mål 
Uddevallas folkhälsoarbete syftar till att förbättra befolkningens hälsa och utjämna 
orättfärdiga skillnader i hälsa.  
  
Inriktningen för 2021-2023: 
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och 
stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden.  
  
Prioritering: 

1. Inkluderande metoder och förhållningsätt  
2. Delaktighet 
3. Samverkan mellan förvaltningar och verksamheter  

Möjlighet finns att bevilja insatser även riktat till andra prioriterade målgrupper för 
hälsofrämjande och förebyggande insatser under avtalsperioden.  
 
Folkhälsostrateg Emelie Eék föredrar ärendet på sammanträdet. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18  
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023 
Rapport från gemensamt utvecklingsarbete, Huvudutvecklingen inom folkhälsan och 
aktiviteter/initiativ för att åstadkomma rörelse 
  
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
  
att godkänna förslaget om inriktning och prioriteringar 2021–2023 
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§ 15 Dnr KS 2021/00192  

Hälsopolitiska rådets budget för tvärsektoriellt folkhälsoarbete 
2021 
Sammanfattning 
Corona-pandemin och de riktlinjer som funnits för att begränsa dess framfart har haft 
stora konsekvenser på vårt samhälle och på vår hälsa. Social distansering, 
hemundervisning och hemarbete har lett till isolering och psykisk ohälsa. Många 
skyddsfaktorer i barns tillvaro såsom trygga sociala sammanhang och sociala relationer 
med jämnåriga och med trygga vuxna utanför hemmet har begränsats. Omställd 
undervisning och ökad skolfrånvaro har inneburit att barn och unga som behöver 
särskilt stöd riskerar att inte tillgodogöra sig kunskap och att inte fullfölja sin 
utbildning. Riskfaktorerna för utsatthet har ökat genom att många föräldrar förlorat sina 
arbeten eller på andra sätt drabbats av en försämrad och osäker ekonomisk situation till 
följd av pandemin och våld i hemmet har ökat.  
  
Hälsopolitiska rådet har en budgetpost avsatt för tvärsektoriellt folkhälsoarbete om 240 
tkr, summan är 50/50 finansierad av båda parter. Därutöver finns 68 tkr för samma 
ändamål, medel som flyttats över från 2020, där kommunen ska skjuta till lika mycket 
vid användning för att uppnå en 50/50 finansiering i enlighet med samverkansavtalet. I 
linje med Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete, Folkhälsoforum 2021 samt med de 
utmaningar vi står inför till följd av pandemin, föreslås rådet att besluta att utlysa rådets 
medel för tvärsektionellt folkhälsoarbete till projekt med syfte att mildra 
konsekvenserna av coronapandemin, hos målgruppen barn och unga. Beslut om 
fördelning tas på Hälsopolitiska rådet den 1 juni. Insatserna som beviljas medel ska 
kunna startas upp efter sommaren.  
 
Folkhälsostrateg Emelie Eék föredrar ärendet på sammanträdet. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 
Bris årsrapport 2020 Första året med pandemin om barns mående och utsatthet  
Yrkanden 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): bifall till förslaget i handlingarna. 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
  
att godkänna utlysningen av medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete till 
folkhälsoinsatser riktade till barn och unga i syfte att mildra konsekvenserna av 
coronapandemin, samt 
  
att ge folkhälsostrategen i uppdrag att iordningställa ansökningshandlingar och 
kommunicera utlysningen. 
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§ 16 Dnr KS 2021/00098  

Ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska 
rådet 2022 
Sammanfattning 
Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med ett gemensamt samverkansavtal om 
folkhälsoinsatser i Uddevalla. Hälsopolitiska rådet utlyser varje år utvecklingsmedel 
som kommunala verksamheter kan ansöka om för utvecklingsarbete med 
hälsofrämjande och/eller förebyggande fokus på grupp eller befolkningsnivå. 
Utvecklingsarbetet ska bidra till ökad jämlikhet. Bedömning av ansökningar om 
utvecklingsmedel utgår ifrån rådets kriterier för ansökan samt från rådets beslutade 
inriktning och prioriteringar för avtalsperioden. Information om utlysningen 
kommuniceras på hemsida samt i separat infomaterial.  
Tidsplan för ansökningsperioden inför 2022: 
  
Utlysning av utvecklingsmedel för 2022  april 2021–12 september 2021 
Beredning inför beslut i Hälsopolitiska rådet  22 september 2021 
Beslut om utvecklingsmedel 2022   5 oktober 2021 
 
Folkhälsostrateg Emelie Eék föredrar ärendet på sammanträdet.   
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023 
  
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
 
att ge folkhälsostrategen i uppdrag att uppdatera ansökningshandlingarna utifrån datum 
och rådets beslutade inriktning samt,  
 
att godkänna tidplanen och starta utlysningsperioden  
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§ 17 Dnr KS 2021/00044  

Information om folkhälsopris 2021 
Sammanfattning 
Folkhälsostrateg Emelie Eék informerar om folkhälsopriset 2021 och tidplanen. 
Hälsopolitiska rådet för en diskussion om inkomna nomineringar.  
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 
  
att notera informationen.   
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§ 18   

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 
Sammanfattning 
Camilla Johansson (C): En ansökan om idéburet offentligt partnerskap har inkommit 
till kommunen med syfte att få unga tjejer att aktivera sig inom fotboll och annan idrott 
på Dalaberg. Föreningsaktiviteten och fysisk aktivitet bland unga tjejer på Dalaberg är 
idag låg. Från kommunens sida ses ett behov av insatser i området och för målgruppen, 
arbetet skulle kunna kopplas till mötesplatsen på Dalaberg. Kommunen tittar just nu på 
möjliga samverkansformer. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Kerstin sitter med i regionens arbetsgrupp för 
överenskommelsen om nationell samverkan för psykisk ohälsa. Det finns en bra 
handbok för brukarinflytande, där personer kan bli professionellt verksamma utifrån 
egna erfarenheter. En inspirerande och kunnig talare på ämnet är Sonny Wåhlstedt. 
 
Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten: socialtjänsten har inte något främjande 
uppdrag, men ska utöver arbete med åtgärder också arbeta förebyggande och med tidiga 
insatser.  Orosanmälningar gällande barn har ökat stort de senaste åren och nu är frågan 
om pandemin kommer leda till en fortsatt och ännu större ökning.  Det undersöks 
förutsättningar att starta upp ännu en familjecentral i Uddevalla med placering i 
centrum, verksamheten skulle då bygga på befintliga verksamheter, genom en 
samlokalisering. 
 
Soraya Zarza (S), norra Hälso- och sjukvårdsnämnden: norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden ligger på plus ekonomiskt, detta kan bland annat förklaras av att 
mycket planerad verksamhet inte kunnat genomföras. Den stora frågan framåt handlar 
om hur regionen ska kunna ta om hand all uppskjuten vård.  
 
På folkhälsoforum framkom att tandvården inte tillåtits göra förebyggande besök för 
flourlackning i grundskolan i Uddevalla. Fråga om vad finns det för tankar gällande 
detta framåt ställs.  
 
Emelie Eék, folkhälsostrateg, kommunledningskontor: enkätundersökningen Hälsa på 
lika villkor, HLV, genomförs men svarsfrekvensen i Uddevalla har än så länge varit låg.  
 
Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontor: välfärdsredovisningen ska 
snart arbetas fram och det kommer att göras digitalt. Behov av en 
hållbarhetsredovisning håller på att utredas. Anders Brunberg vill se en satsning på 
digitala folkhälsoinsatser.  
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Forts. § 18 
 
Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef, kultur och fritid: det har etablerats en 
digital fritidsgård som når barn och unga som vanligtvis inte besöker fritidsgårdarna. 
Delar av denna verksamhet är värd att bevara även efter pandemin. Kultur och fritid har 
en planeringsgrupp för sommarlovsaktiviteter. Kultur och fritidsnämnden har tagit 
beslut om sitt underlag i budgetdialogen, där barn och unga lyfts fram som prioriterad 
målgrupp.  
 
Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg, barn och utbildning: arbete för hälsosamtal utifrån en 
ny regiongemensam enkät har pågått under två års tid och för första gången har nu alla i 
klass fyra, åtta samt ett på gymnasiet svarat på enkäten. Resultatet samlas i en databas 
och utgör statistikunderlag.  
 
 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
 
att notera informationen.   
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