Protokoll
Hälsopolitiska rådet

2017-02-21

Sammanträde
Plats och lid

Hälsopolitiska rådet
stadshuset, Kompassen, kl.l3 :00-16: l Oajournering 14:20-14:30, 15: l 015:20

Ledamöter

Gunilla Magnusson (MP), ordförande, kommunstyrelsen
Std~m Skoglund (S), kommunstyrelsen 13:30
Kerstin Wallsby (V), kommunstyrelsen
Angelica Lundgren Bielinski (M), Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden

Övriga

Peter Larsson, kommundirektör
Hans Lennart Schylberg, förvaltningschefbarn och utbildning
Malin Kranlz, förvaltningschef socialtjänsten
Anna Reinhardt, avdelningschefkullur och frilid
A ya Norvcll, avdelningschef samhällsbyggnad
Mats Johansson, Räddningstjänstförbundet Milt Bohuslän
Anders Olsson, verksamhetschef primärvården
Agnetha Uppström, klinikchef tandvården
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg
Anna-Lena Lundin, sekretcrare
Tomas Uindström, rektor Östrabol § 2
Eva Spetz, kurator Östra bo l § 2

Underskrift sekreterare
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§l

Dnr KS 275075

Upprop samt val av justerande
Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas.

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr KS 272286

Uddevalla kommuns arbete med suicidprevention
Tomas Ländström, J~mktionssamordnarc och rektor på Östra bo l, och Eva Spctz, kurator
på Östra bo l, berättar om kommunens arbete med suicidprevention.
Kuratorsgruppen ansökte om utveeklingsmedel, för att arbeta med suicidprevention,
Jl·ån hälsopolitiska rådet inför 2016 och beviljades medel för det.
Under 2016 har man bl. a. haft
• Intern fortbildning av kuratorer
• studiebesök på Y AM, youth aware of mental health, Karolinska institutet
• Kompetensutvecklingsdag för samtlig personal inom gymnasieskolan med
föreläsning av forskaren och överläkaren Ulla-Karin Nyberg.
• Under läsåret 16117 trälTar kuratorerna samtliga elever i åk 2 under ca 90
min/klass. Totalt har man mött ca 978 elever.
Man kommer fortsätt kontinuerligt att trätTa samtliga elever i åk 2.

Ordförande tackar för informationen .
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§3

Dnr KS 270743

Rundan -aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
- Mats Johansson . Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Arbetar bL a. med två projekt uneler 2017, Vattensäker kommun enligt Svenska
Livräddningssällskapets kriterier och individanpassat brandskydel ihop med
socialtjänsten.
- Hans-Lennart Schylberg, forvaltningschef barn och utbildning
Samverkanskoordinatorn har varit igång ca 6 månader och har startat bra, ett projekt
mellan socialtjänsten och barn och utbildning med pengar fi·ån hälsopolitiska råe\ el.
- Angelica Lundgren Bielinski (M)
Berättar om tilldelning av medel till vårdcentraler baserat på hur många nyanlända som
listal sig på vårdcentralen. Vårdtyngelen avgör hur mycket pengar man får.
- Kerstin Wa!lsby (V)
Berättar om folkhälsomyndighetens arbete under 2016, om bL a. fokus på jämlik hälsa
och att elever fullföljer sina studier både på grundskolan och i gymnasiet.
- Srejän Skoglund (.~')
Socialnämnelen har fått balans i budgeten.
Nytt hälso-och sjukvårdsavtal f1·ån 2017-04-01
Avtal kring sjuksköterskor via 1177
- Birgitte Johansson, miljöstrateg
Hälsopolitiska rådet kommer att ha en utbildningsdag tillsammans med
hållbarhets beredningen.
- Agnera Uppström, klinikcheftandvården
Har jobbat med asylsökande sedan 90-talet, och påpekar att det är väldigt viktigt att det
inte blir ett segregerat Uddevalla. Dalaberg har en stor vårdtyngd.
- Mal in Kran/z. förvaltningschej'.I'Ocialtjänsten
1-lemmafixarna, projektmed pengar fi·ån hälsopolitiska rådet, har startat. Broddar har
delats ut gratis. De kommunala l-l VB hemmen håller på att las bort, blir stödboende
istället
- Aya Norvel!, avdelningschefsamhällsbyggnad
Tillgänglighetsdatabasen: Jobbatmycket med fokus på centrum, hur tillgängligt är del
där och i somras inventerades badplatserna.
"l-läng på hamngatan" planeras för i bö1:jan av juli.
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- Peter Larsson, kommundirektör
Kommunen har tecknat ett polisavtalmed medborgarlöfte (nytt Jl·ån 20 17) där man
kommer all få mätbara mål, hur tryggtmedborgarna lycker att Uddevalla är.
Utbildat personal i våldsbejakande exercism.
Samarbetar med SISU för att få in nyanlända i idrottsorganisationer.
Genomförandeplan -behövs 3 77 nya lägenheterlår i Uddevalla
- Gunilla Magnusson. (MP)
Belysningsprogrammet kommer att verkställas lite tidigare.
Samsyn mellan social hållbarhet.

signalur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Hälsopolitiska rådet

2017-02-21

§4

Dnr KS 2016/00174

Budget/ekonomi Hälsopolitiska rådet 2017
Sammanfattning

Vid Hälsopolitiska rådets möte 15 november 2016 antogs beslut för utvecklingsmedel
2017. Totala summan 2250 000 för 2017 års utveckligsmedel är korrekt och antagen.
Anledning till denna tjänsteskrivelse är att beslutsunderlaget innehöll felaktig placering
för 125 000. Detta medför att ett kompletterande beslut behöver tas kring dessa medel.
Nedan föreslås två alternativ till beslut: bevilja medel till de projekt som inte fått medel
2017 eller att avsätta dessa medel till kommande behov 2017 (exempelvis fullföljda
studier).
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-14

Beslut

Hälsoplitiska rådet beslutar

att avsätta 125 000 till kommande behov 2017.
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Dnr KS 2016/00589

Folkhälsopris 2017
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 att instifla ett folkhälsopris med sy Ile all
uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsall
arbete för all ll·ämja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.
Priset utdelas årligen till enskild person/personer, forening, organisation, loretag eller
f(irvaltning som på ett utmärkande säll arbetat för all fi·ämja hälsa eller förebygga ohälsa
for Uddevallas invånare. AllmUnhelen men också organisationer, toretag och forvallningar
äger rätt attlämna förslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt all
själv foreslå lämplig pristagare.
Uddevalla folkhälsopris består av ett cliplom samt l O 000:-

Tidsplan 2017:
2017-02-22-2017-03-31
2017-04-18
2017-05-09
2017-05-30
2017-06-14

Nomineringstid (annonsering, registrering)

Hälsopolitiskt råd- genomgång av nominerade
Sista dag ledamöter i !-!PR all nominera ytterligare pristagare
Hälsopolitiskt råd- beslut om mottagare av årets folkhälsopris
Kommunfi.dlmäktige -utdelande av folkhälsopriset

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-13.

Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar

att godkänna fareslagen tidsplan !or processen kring f(Jikhälsopriset 2017, samt
att uppdra åt folkhälsoutvceklarcn all offentliggöra möjligheten att nominera mottagare
av Uddevalla folkhälsopris 2017 .
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Dnr KS 279295

Arsuppföljning för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanfattning

Theresia Diago Bengtsson, folkhälso strateg, berättar om några goda exempel från
årsuppföljningen 2016 till Hälso-och sjukvårdsnämnden.
Kultur och !1-itid
- Förvaltningsövergripande handlingsplan för jämställd kultur och il·itid
- Regnbågen på biblioteket··· utbildning i IIBTQ, normbrytande åtgärder
Barn och utbildning
- Skolfhungång för alla ·minska psykisk ohälsa och stress, suicidprevention
-Förskolan·- utbildning i t. ex. maskulinitetsnormer, hantera normbrytande beteenden.
Socialnämnden
- Samverkan med barn och utbildning och kultur och fritid i föräldrastöd
- Verksamhetsövergripande perspektiv-- jämlik stöd, vård och omsorg samt kvalite.
Kommunledningskontoret
-Mötesplats Dalaberg- aktiviteter, unga initiativtagare att driva projekt i våldsbrott och
drogförebyggande syfte.
- Tillsammans för inkJudering -- samverkan kommun och civilsamhälle
- 1-Iälsofl·ämjande integration - brobyggare, informationsinsatser
Samhällsbyggnadsnämnden
- Tillgänglighetsdatabasen
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 277759

Riktlinjer och utvärdering av sociala investeringsfonden
Sammanfattning

Theresia Diago Bengtsson, folkhälsoslraleg, lyfter Jl·ågan om revidering av riktlinjerna
för sociala investeringsfonden.
Förslag till nya riktlinjer las Jl-am och redovisas på ell senare möte.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/00483

Överenskommelse om samverkan med ideburen sektor
Sammanfattning

Theresia Diago Bengtsson, folkMlsostraleg, informerar om hur processen med
överenskommelsen om samverkan med ideburen sektor fortgår.
Överenskommelsen har gåll ul på remiss till kommunala nämnder, bolag, partigrupper,
föreningar m.m.
13 svar har inkommit. Beslut om överenskommelsen kommer att las i
kommunfullmäktige i april.
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Dnr KS 284151

Social hållbar statsutveckling och bostadsplanering
Sammanfattning
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg, informerar om social hållbar
statsutveckling och bostadsplanering.

Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 284152

Gemensamutbildning med hållbarhetsberedningen
Sammanfattning
Hälsopolitiska rådet och Hållbarhetsberedningen skall ha en gemensam utbildning med
tema social och ekologisk hållbar utveckling.

Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg, och Birgitte Johansson, miljöstrateg, fick i
uppdrag att utforma ett program till en utbildningsdag under hösten 2017.
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Dnr KS 275096

§11
Övriga frågor
Sammanfattning

Inga övriga fi·ågor fanns.
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