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Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
  
Plats och tid Deltagande på distans via Teams kl. 13:00 tisdagen den 26 januari 2021. 

Ordförande och folkhälsostrateg sitter i sammanträdesrum Kompassen på plan 

4.   
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Workshop med Dzenana Poljo  
 

Dzenana Poljo  

3.  Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

ekonomisk redovisning 
Dnr KS 2021/00042  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg  

4.  Årshjul för hälsopolitiska rådet 2021 
Dnr KS 2021/00043  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

5.  Planering av hälsopolitiska rådets budget 2021 
 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

6.  Folkhälsopris 2021 
Dnr KS 2021/00044  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

7.  Revidering av bestämmelser för hälsopolitiska rådet 
Dnr KS 2021/00045  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

8.  Ansökningar om sociala investeringsmedel 
Dnr KS 2021/00046  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

9.  Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra Götaland 
Dnr KS 2020/00721  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

10.  Aktuellt som berör folkhälsa 
 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



Hälsopolitiska rådet 2020-2022 

Camilla Johansson (C) Ordf.  Kommunstyrelsen 
Niklas Moe (M) 

 
Kommunstyrelsen 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 

Kommunstyrelsen 
Jarmo Uusitalo (MP) 

 
Kommunstyrelsen 

Annelie Högberg (S) 
 

Kommunstyrelsen    

Kenneth Gustavsson (C)  Vice ordf. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Soraya Zarza Lundberg (S) 

 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden    

Peter Larsson 
 

Kommundirektör 
Anders Brunberg  Ersättare Avdelningschef hållbar tillväxt 
Staffan Lindroos  

 
Förvaltningschef barn och utbildning 

Linnea Lindgren Ersättare Kvalitetsstrateg barn och utbildning 
Roger Granat 

 
Socialchef 

Maria Kullander Ersättare Avdelningschef socialtjänsten 
Paula Nyman  

 
t.f. förvaltningschef kultur och fritid 

Stellan Hedendahl  Ersättare Strateg kultur och fritid 
Maria Jacobsson   Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Aya Norvell  Ersättare Avdelningschef samhällsbyggnad 
Mats Johansson  Ersättare Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän    

Anders Olsson  
 

Verksamhetschef Primärvården 
Sara Ljungberg  

 
Klinikchef Folktandvården Dalaberg 

      

Emelie Eék  
 

Folkhälsostrateg kommunledningskontoret 
Kajsa Jansson 

 
Sekreterare  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-01-13 Dnr KS 2021/00042 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete 

(samt ekonomisk redovisning) 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 

kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionens. 

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 

Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 

senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. En uppföljning 

av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 har sammanställts utifrån 

regionens mall.  

Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2020 samt de insatser som 

erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 

folkhälsostrategen. Under 2020 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det 

övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt 

utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet 

genom en trygg och utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten 

för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. Sedan tidigare har också äldre varit en 

prioriterad målgrupp. Insatser för utanförskapsområden och delaktighet har varit 

prioriterade. 

Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och aktiviteter som varit 

planerade och året slutade därmed på ett överskott på 177 tkr varav 113 tkr, regionens 

finansiering av avtalet, överförs till 2021 i enlighet med samverkansavtal och beslut. 

Hälsopolitiska rådets budget för 2021 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 

avseende lokalt folkhälsoarbete 

Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, Uddevalla 

Budget 2021, korrigerad 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  
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att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2020 och den ekonomiska 

uppföljningen. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt till regionens 

kontaktperson Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se 

 



Januari 2021 

Budget 2021 
De avtalade medlen från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden landande på ett överskott på 113 tkr 

för 2020, dessa medel överförs till 2021.  

Posten Satsning på utanförskapsområden ligger kvar med medel som är kvar efter 2020, det vill säga 

43 tkr. Hälsopolitiska rådet kommer att planera insatser för dessa medel, som då också ska 

finansieras med motsvarande summa av kommunal part.  

Övrigt överskott läggs under posten Tvärsektionellt folkhälsoarbete, som en post för rådet att fördela 

till lokalt folkhälsoarbete under året, dessa medel (överskottet) ska finansieras med 50 % av 

mottagande part.  

I budgeten är det nya projektet, Förstudie hälsopedagog jobbcentrum, tillagt. Projektet ska följas upp 

av rådet under 2021 men kommer inte tilldelas nya medel under 2021. 

Kommunen har höjt kommunbidraget något för folkhälsoinsatser inom ramen för avtalet samt för 

lönekostnader. Differensen mellan kommunbidraget och den avtalade summan som Norra- hälso- 

och sjukvårdsnämnden lägger, finansieras av respektive projekt som beviljas medel från 

hälsopolitiska rådet, så att 50/50 finansiering uppnås i enlighet med samverkansavtalet.  

  



Januari 2021 

Budget 2021     

Uddevalla kommun      

  HSN Kommun Övrigt  

Intäkter        

Ingående saldo från föregående år  113      

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2350 606    

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER 2 463 606 0  

Kostnader        

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:         

lön (inkl. lönebikostnader) 333 333    

omkostnader  (adm.kostnader, resor, kurser 
m.m.) 149 149    

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets prioriteringar  188 120    

SUMMA KOSTNADER FÖR 
FOLKHÄLSOSTRATEG, samt tvärsektionellt 
folkhälsoarbete 670 602 0  
         

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:        

Pågående insatser med medel över från 
föregående år (planerade som 1-åriga 2020)        

Förstudie Hälsopedagog Jobbcentrum         

Pågående fleråriga insatser med medel från 
tidigare år      

Livsberättargrupper 100 100   2021 

Få pojkar att lyckas i skolan 115 115   2022 

E-sporthall 550   550 2022 

Satsning på utanförskapsområden 43     2021 

Nya ettåriga insatser med medel från 2021         

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat 
våld 40 40    

Nya fleråriga insatser med medel från 2021        

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580   2023 

Bokstart 185 185   2023 

En funkis hälsa! 100   100 2022 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 80   80 2023 

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 463 1 622 730  
         

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 0 -1 016 -730  
 



Avser år 2020  
Avser kommun: Uddevalla
Redovisningen är antingen:  

Slutlig Ja  

Preliminär*

Budget Utfall
HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Till 2021

Intäkter

Ingående saldo från föregående år 17 0 0 17 0 0 0

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2 350 1 170 1180 2 244 1 081 1180 113

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 2367 1170 1180 2261 1081 1180 113

 

Kostnader

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:

Lön (inkl. lönebikostnader) 325 325 241 241 83,7

Överskott för vakant tjänst (återbetalas till 

respektive avtalspart)  

Omkostnader (ex. administration, utbildning, resor 

m.m.) 149 149 189 189 -39,5

Tvärsektionellt Folkhälsoarbete utifrån 

Hälsopolitiska rådets inriktning 120 120 101 101 25,7

SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG 594 594 0 530 530 0 69,9

 

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:

 

Pågående fleråriga insatser med medel från 

tidigare år 

Samverkanskoordinator/Ungdomsnavet 17 17 17 17



Nya ettåriga insatser med medel från 2020 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 80 80 80 80

Stöd till stöttare 200 200 200 200

Sund frukost
100 100 100 100

Bra fysik ger god hälsa och livskvalié 150 150 150 150

POP! Power Of Pink 100 100 100 100

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 70 70 70 70

Uppdragsutbildning, öppen ungdomsverksamhet 150 150 150 150

Satsning på utanförskapsområden 141 141 98 98 43

Nya fleråriga insatser med medel från 2020 **  

Esporthall 550 550 550 550

Livsberättargrupper 100 100 100 100

Få fler pojkar att lyckas i skolan 115 115 115 115

 

Överskott som understiger 10 % av budgeterade 

kostnader för instaser som överförs till nästa år    113

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 367 1 187 1 180 2 373 1 080 1 180 112,9

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 0 -17 0 -112 1 0 113

* 15 februari - sista datum förslutlig redovisning.

** Planerade insatser redovisas under budget och 

slutförda insatser redovisas under utfall.

Eventuella kommentarer  kring den ekonomiska 

uppföljningen.  



Den ekonomiska uppföljningen mailas till:         

Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se
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1. Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad nona HSN och avser samverkan och
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Uddevalla kommun.

2. Avtalsperiod
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2020 till3l december 2023.

3. Förutsättningar för samverkansavtalet
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen medan de regionala och
lokala styrdokumenten lägger grunden fcir prioriteringar och insatser inom
samverkansavtalet.

I FN:s Agenda 2030 har flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling en direkt
koppling till jämlik hälsa.

FN:s allmänna ft)rklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla
människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter.

För att ytterligare vämabarns rättigheter upprättades Barnkonventionen. Den
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter ftir barn. Arlikel 2,3, 6 och 12
utgör grundprincipema och ska alltid beaktas i frågor som berör barn. Bams
rättigheter har en betydande roll i folkhälsoarbetet.

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är

"att skapa samhcilleligaförutscittningar fAr en god och jdmlik halsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsokffiorna inom en generation"

och dess tillhörande åtta målområden.

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund ftir det lokala
folkhälsoarbetet är:

vG 2030
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument

Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrkort

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet
Det övergripande målet med det gemensalnma folkhälsoarbetet är att ftirbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. För att uppnå målet krävs
gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter.

Folkhälsoarbete handlar om insatser som förbättrar folkhälsan generellt och som
bidrar till att hela befolkningen ges förutsättningar för en god hälsa.

Avsikten med ar,talet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att fa ett
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska ha en
politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta
hälsofrämjande och/eller tidigt ftirebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på
långsiktighet och utgå från befolkningens behov.

Pt

til
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En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle
innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper
missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt
uppmärksammas.

Det är viktigt att foftsätta det arbete som påbörjades under föregående avtalsperiod
med att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och
budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie
verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för befolkningen.

4. 1 Utvecklingsområde under avtalsperioden
Att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser
som görs.

5. Organisering samverkan
5.L Forum för folkhälsofrågor
I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor,
har fortsattningsvis omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och
förutsättnin garna är styrande för folkhälsorådets sammansättning.

I folkhälsorådet ska ftirtroendevaldafrän kommunen och norra HSN ingå.
Folkhälsorådet är beslutande gällande de medel som är knutna till samverkansavtalet.
Beslutande är förtroendevalda från kommunen och norra HSN. Ordftirande utses
bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från noffa HSN.
Ordftirande och vice ordförande deltar i folkhälsorådets beredande möten.

Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård, försäkringskassa,
arbetsftirmedling, polis, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i
folkhälsorådets ordinarie arbete. Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in
tjänstepersoner eller andra aktörer utifrån behov.

Folkhälsorådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån
dessa samt verka ftir att folkhalsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens
ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara fcirenliga
med båda avtalspafters respektive styrdokument.

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir
en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och
tjänstepersoner i folkhälsorådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive
nämnder/styrelser/ftirvaltningar till folkhälsorådet samt att återföra folkhälsorådets
arbete tillbaka till dessa. Varje folkhälsoråd ska ha en arbetsordning som tydliggör de
medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med
nytt avtal.

5.2 Folkhälsostrateg
En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och innehas av en strateg med
folkhälsovetenskaplig utbildning eller liknande. Det åligger kommunen att informera tu'(,h
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kontaktperson på avdelning social hållbarhet vid förändringar, till exempel av tjänst
vid nyanställning, omplacering eller längre vikariat.
Strategen ska vara anställd med kommunen som huvudman för tjänsten. Tjänsten ska
vara centralt och strategiSk placerad i kommunens förvaltning. Strategen ska ha
tillgång till kommunledning.

I uppdraget ingår att:
- arbetapå uppdrag av folkhalsorådet

- ansvara for att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån den inriktning och prioritering som beslutas

- verka ftir att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i

samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter

- ansvarar ftir budget, uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra

folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

5.3 Uppföljning
Parterna ska varje år kunna följa folkhälsoarbetets utveckling genom uppföljning,
både skriftligt (bilaga 1a insatser och lb ekonomi) och i dialog kring det
gemensamma folkhäl soarbetet bland annat avseende :

- samverkansavtalfolkhälsa

- folkhälsorådetsprioriterade arbete

- ekonomisk redovisning av kostnaden ftir folkhälsostrateg inklusive dess

omkostnader och folkhälsoinsatser

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande folja upp och rapportera eventuella
awikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till folkhälsorådet.

Uppföljning ska ske årligen. Insatserna ska sammanställas senast denZljanuari och
den ekonomiska uppföljningen senast den 15 februari. Redovisningarna ska
tillhandahållas nora HSN och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska ställa sig
bakom uppföljningen.
Uppfölj ningsbilagorna kan komma att revideras under avtalsperioden.

Avdelning social hållbarhet tar,pänora HSNs uppdrag, initiativ till dialogmöte med
kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden.

5.4 Regiongemensam insamling av hälsodata
Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av
gemensamt intresse för att ffi statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor, till
exempel Centralförbundet ftir Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)s
drogvaneundersökning och Elevens hälsa i fokus som baseras på elevhälsosamtal.

CANs drogvaneundersökning genomfors vart tredje år. Norra HSN står för de
finansiella kostnaderna som är ftirenat med enkäten. Kommunen står för insamlandet
av data och sprider resultatet lokalt.
Elevens hälsa i fokus kommer attvara ett utvecklingsområde under avtalsperioden.

PL
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6 Ekonomi

6.1 Finansiering
Fördelningsprincipen ftjr finansieringen är hälften vardera ftir norra HSN och
kommunen. Parterna svarar gemensamt ftir finansieringen av:
- lön och omkostnader ftir en heltid folkhälsostrateg

- insatserutifrån gemensafirmaprioriteringar

6.2 Ersättning
Norra HSN ersätter ftir perioden 2020 - 2023,2 350 000 kronor per år, ftir
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun bidrar med
motsvarande belopp.

6.3 Utbetalning

Utbetalning av ersättning från norra HSN till Uddevalla kommun görs två gånger per år, i
mars och september, med lika delar ftir första respektive andrautbetalningen.

6,4 Budget
Folkhälsorådet ska årligen, senast den lll2,lämna ett budgetunderlag enligt mall
(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska bestå av insatser och
prioriteringar som är förenliga med båda ar,talsparters respektive styrdokument.

6.5 Ekonomiska riktlinjer
Kopplat till detta samverkansavtal finns ekonomiska riktlinjer för utvecklingsmedel
till folkåälsoinsatser (bilaga 3 ).

7 Omförhandling
Om ftirutsättningarna för detta avtal väsentligt andras under avtalsperioden har parterna
rätt att kräva omförhandling. Avtalet kan omförhandlas inför årsskifte. En skriftlig begäran
om omftirhandling ska då inkomma senast sex månader innan.

B Tvist
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i ftirsta
hand genom ftirhandlingar mellan parterna. I annat fall löses tvisten i allmän dom-
stol.

9 Hävning av avtal
Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andraparten i väsentligt hänseende inte
utftir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  
 
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska 
redovisas. 
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade 
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll. 
 
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det 
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för 
samverkansavtalet t. ex. utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med 
uppföljningen. 
 
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via 
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 
 
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock 
senast den 15 februari. 
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1. Samverkansavtal folkhälsa 

 Helt 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt 

Inlett 
processen  

Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 

från befolkningens behov, 

vara systematiskt och 

långsiktigt 

☒ ☐ ☐ Folkhälsoarbetet utgår ifrån 
regionens och kommunens 
styrdokument och baseras på 
lokala förutsättningar och behov 
med koppling till 
Välfärdsredovisningen. Vår 
ambition är färre och större 
projekt, främst i kommunens 
egen regi. En utveckling som är 
påbörjad men som behöver 
fortsätta under resterande 
avtalstid.   

 

Folkhälsoarbetet ska ha 

tydliga mål och en tydlig 

uppföljning 

☒ ☐ ☐  Utifrån det nya avtalet har vi 
jobbat tydligare med 
prioriteringar för rådets arbete 
och fördelning av medel. 

Barn och ungas behov och 

rättigheter ska särskilt 

uppmärksammas 

☒ ☐ ☐  Barn och unga har varit en 
prioriterad målgrupp under 
2020 

Folkhälsoperspektivet ska 

integreras i de olika 

aktörernas ordinarie 

verksamhet  

☒ ☒ ☐  Mycket av kommunens 
folkhälsoarbete sker inom ramen 
för ordinarie verksamhet. 
Satsningar med medel från 
samverkansavtalet möjliggör ofta 
utveckling som annars inte varit 
möjlig.  

Folkhälsorådets 

planeringsprocess ska 

synkroniseras med den 

kommunala planerings- och 

budgetprocessen 

☐ ☒ ☐   

Prioriterade målgrupper 

ska ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i 

de insatser som görs 

☐ ☒ ☐  Målgrupper har involverats i 
olika grad i årets 
utvecklingsprojekt men corona 
har varit en försvårande faktor 
under året. 

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 
(Markera genom att stryka under vald siffra) 
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           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 

Mödravårdscentral 4 3 2 1 

Barnavårdscentral 4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 

 

Möjlighet att motivera svaren 

Svaren ovan bygger på närvaro på Hälsopolitiska rådets möte, delaktighet i ansökningar 

om utvecklingsmedel hos Hälsopolitiska rådet. Enligt kontakt med kommunens 

representanter på Familjecentralen i Uddevalla, har samverkan med mödravården och 

barnavården varit välfungerande. Det finns andra samverkanssammanhang med övriga 

vårdaktörer så som lokal närsjukvårdssamverkan barn och unga där deltagandet är högt och 

främjande och förebyggande insatser i samverkan tas upp.   

 

2. Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande 
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 
- insatser i tidig ålder 
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat  
- kost och fysisk aktivitet (i alla åldrar) 
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 
(Genomförda insatser redovisas tillsammans med rådets övriga insatser under rubrik nr 3) 
 

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete  
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

Utifrån regionens och kommunens styrdokument och de delar som rör folkhälsa antog  
hälsopolitiska rådet mål och inriktning för rådets folkhälsoarbete 2020 enligt följande: 
 
Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra befolkningens  
hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Under 2020 prioriterades målgrupperna barn och unga samt  
äldre.  
 
Inriktning 2020-2023:  
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och  
utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt  
utveckling och hälsa genom livet.  
 
Fokus på:  
Utanförskapsområden  
Delaktighet   
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b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  

mål under året. (Kopiera och använd en mall per mål.) 
 
 

Mål: 

Ge barn och unga trygga och utvecklande livsvillkor  

Insatser:  

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 

Få fler pojkar att lyckas i skolan 

Utbildning- öppen ungdomsverksamhet 

E-sporthall 

Tvärsektionella folkhälsoinsatser utifrån inkomna initiativ och ansökningar  

                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 

Gruppen mot hedersrelaterat våld arbetar för att skapa större rörelseutrymme för unga 

människor som har rötter i kulturer med hedersbegrepp och att minska riskerna att bli utsatt för 

hedersrelaterat våld (inklusive könsstympning), bestraffningar och annan kränkande 

behandling.  

Fysiska föreläsningar har anpassats och genomförts digitalt under året. Positivt med detta har 

varit att antalet deltagare har ökat, vilket har möjliggjort deltagande från fler personalgrupper, 

något som också lett till ökad spridning och ett bredare erfarenhetsutbyte. Det negativa är att 

inte kunna möta frågor i den stund de uppkommer och följa upp föreläsningarna med 

diskussion på samma sätt. Föreläsningarna har dock varit uppskattade. Utöver föreläsningar har 

litteratur för kompetensutveckling köpts in till berörd personal. Insatsen genomförs i 

samverkan med Barnahuset och Hälsokällan och bidrar till kompetensutveckling hos 

kommunens personal som möter barn och unga med risk att utsättas för hedersproblematik.      

Gruppens arbete fyller ett viktigt behov av information och utbildning inom ämnet genom sina 

föreläsningar.      

 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 

17 000 fysiska kartor har delats ut i brevlådor till boende på kartan, till fler än 15 utlämningsställen 

och till flera skolor. Digital karta har funnits på hemsidan för Hittaut Uddevalla. På kartan finns 

totalt 120 checkpoints som satt ute till 10 oktober då Hittaut avslutades för säsongen. Minst elva 

grundskolor och gymnasieskolor har deltagit i skolutmaningen och provat på Hittaut. Östrabo 

yrkes, Agneberg, Östrabo1, Norrgårdenskolan, Sandersdalsskolan, Äsperödsskolan, 

Sommarhemsskolan, Ljungskileskolan, Unnerödsskolan, Fridaskolan och Västerskolan. 

På grund av Corona har insatsen haft något färre deltagare i Skolutmaningen än förväntat eftersom 

skolorna har haft mycket annat att tänka på. Det har ändå funnits flera intresserade idrottslärare som 

startat lag på sina skolor och engagerat sina elever. Elva skolor har provat på Hittaut under 

säsongen. Hittaut Uddevalla har haft 474 deltagare mellan 7-20 år som registrerat checkpoints. Det 

är ca en fjärdedel av alla registrerade deltagare. För allmänheten har Hittaut varit en succé. Vi har 

haft 2 052 registrerade deltagare vilket är fler än tre gånger så många jämfört med hela förra 

säsongen. Antagligen är det minst dubbelt så många som har provat på Hittaut vilket skulle 

innebära omkring 4000 personer. 100 st deltagare har tagit alla 120 checkpoints och totalt har 50 

510 checkpoints registrerats.  

 

Få fler pojkar att lyckas i skolan 
Under året har projektet, trots omständigheterna, gått från planeringsfas till implementeringsfas. 
Strukturer har identifierats kring hur man på de sju olika skolorna som valt att ansluta sig till 
projektet (f-9) på bästa sätt kan implementera arbetet kopplat till den egna skolans mål och 
organisering samt till de politiska målen. Tillsammans med rektorerna har varje skolas behov lett 
fram till en plan för hur de aktivt kommer arbeta vidare. I uppstartsfasen handlade det mycket om 
strukturer och kunskapsinhämtning.  Senare möten har handlar om uppföljning och 
erfarenhetsutbyte om processen. Med anledning av Covid-19 har större föreläsningar fått ställas 
in.  Alla skolor har påbörjat insatser ut och strävar åt samma mål, men utifrån respektive skolas 
lokala kontext ser dessa insatser väldigt olika. Exempel på insatser från flera olika skolor: 
föreläsningar för den egna personalgruppen, framtagande av en plan med tydliga mål och 
aktiviteter, kunskapsinhämtning och bearbetning via Zimmermans bok, användandet av 
Zimmermans digitala fortbildning kopplat till skolans mål,  genomlysning av läroplanen, ökad 
vuxennärvaro på rasterna, översyn och behovs orientering av skolgården, lagt in rörelsepass på 
alla lektioner under dagen för eleverna, strukturer för att ha ökat fokus på läs- och 
skrivutvecklingen, skapat trygghetsteam på skolorna, organiserat klasser för att skapa ökad 
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trygghet och studiero, en medvetenhet kring hur man planerar undervisningen och vilket resultat 
det faktiskt ger, jobbat med ledning och stimulans i undervisningen. 
 

Ovannämnda insatser och aktiviteter har redan börjat ge små förändringar som skillnad i 

bemötande till eleverna vilket möjliggör ”en bredare repertoar” för pojkarna vilket i sin tur kan 

leda till en bättre skolgång med ökad måluppfyllelse. Insatserna har även kunskapshöjt 

personalen vilket gör att de får syn på egna mönster och agerande som man tidigare inte var 

medveten om att man hade och hur det i sin tur påverkar eleverna särskilt pojkarnas 

förutsättningar, sätt att vara och bli bemött i skolan. Med anledning av covid-19 har en del 

inplanerade aktiviteter flyttats fram eller fått stått tillbaka, vilket gjort att arbetet har fördröjts 

något och inte riktig kommit igång på några skolor.  

Målgruppen rektorer och skolpersonal har haft inflytande och varit högst delaktiga. Målgruppen 

elever blir delaktiga när arbetet förs ut och genom att de pratat om exempelvis studieteknik, 

upplägg av lektioner och vikten av att ”bredda repertoaren” samt nolltolerans till skojbråk.  

 

Utbildning- öppen ungdomsverksamhet 

Uppdraget bottnar i en utredning kring hög/lågintensiva verksamheter inom kultur och fritid. 

Bortom det självklara- En kartläggning av kostnader och andra hinder som villkorar barns och 

ungas deltagande i fritidsaktiviteter. Kultur och fritid tog hjälp av Göteborgs Universitet för att 

göra en studie av öppen ungdomsverksamhet. I slutändan skulle studien ge svar på varför 

öppen ungdomsverksamhet finns i Uddevalla och även kunna ligga till grund för möjligheten 

att besvara frågor som var och hur den öppna ungdomsverksamheten ska genomföras samt vad 

den ska innehålla. Studien: Bortom demokratisk fostran - Den öppna ungdomsverksamhetens 

kärna, identitet och verkan.  

Mål med projektet var att alla fritidsledare skulle genomföra utbildning för att hitta ett 

gemensamt språk och att verktygen/metoderna som gruppen tar fram går att arbeta med i 

verksamheterna över tid. 

För att kunna fördjupa studien och faktiskt bidra med verktyg för fritidsledare att jobba med 

ansöktes om pengar hos hälsopolitiska rådet och kultur och fritid har nu genomfört en 7,5 

poängs utbildning för fritidsledare på grundnivå på Göteborgs universitet. Utbildningen 

kommer ge en samlad rapport som baserad på deltagarnas uppgifter, som kommer ligga till 

grund för verksamhetsutveckling. Målgruppen i form av de unga har ännu inte varit direkt 

delaktiga på grund av restriktioner och allmänna råd som förhindrat de planerade 

arbetsträffarna och fokusgrupperna’. 

 

E-sporthall 

Med hjälp av barn och ungas intresse för e-sport och gaming etableras en fysisk mötesplats likt 

hur en idrottshall fungerar för vanlig sport. Med hjälp av mötesplatsen möjliggörs arbete och 

insatser för ökad integration, fysisk och psykisk hälsa, öka föreningsdeltagandet i kommunen, 

påverka kostvanor, nå ut till hemmasittare och förebyggande arbete för ungdomar på glid.  

E-sporthallen(mötesplatsen) har byggts och färdigställts så verksamheten kan bedrivas. 

Medlemskap har sålts och verksamheten fick under en kort period bedrivas normalt med barn 

och unga vuxna som besökte hallen, kort därpå kom nya restriktioner pga Covid-19 och vi fick 

stänga ner igen.  

- E-sporthallen kommer ingå i projektgrupp med Vi-projektet (ESF-projekt) som arbetar 

med UVAS(Unga Vuxna som varken arbetar eller studerar) och med hjälp av e-sport 

aktivera dom för att sedan koppla deras engagemang till framtida arbetsmöjligheter. 
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Hallen används som fysisk mötesplats för att koordinera deras arbete i Fyrbodal och 

Sjuhärad. Uppstart februari-mars 2021.  

- Esportshallen kommer användas av Oddevold IK fotbollsförening som ska börja med 

esport för att bredda sin verksamhet och börja med esport. Spännande koppling mellan 

traditionell sport och e-sport. 

- Bilsportförbundet och E-sporthallen skall sätta upp en bilsimulator-liga (simracing) för 

att locka in unga med motorintresse och ge dom en mötesplats.  

- Samtliga gymnasieskolor kommer delta i en skolcup där de möts i e-sport och sport där 

E-sportshallen blir värd och koordinator – cupen leds av skolelever.   

- Dialoger med olika organisationer kring nätmobbing har inletts för att markera E-

sporthallens värderingsarbete online och offline.  

- Handbollsförbundet vill tillsammans med Uddevalla E-sportförening hitta en modell för 

hur de kan börja med e-sport. 

- Dialog har tagits upp med kommunens verksamhet ”Nike” som arbetar med UVAS – 

samverkan under 2021 med aktivering av hemmasittare är aktuellt och ska 

konkretiseras.  

- Intresse från utbildningsplattformar att nå unga med spelintresse och ge dom 

möjligheten att utvecklas inom e-sporten.  

 

Eftersom Covid-19 satt så många käppar i hjulen är det svårt att dra några större lärdomar ännu, 

mängden tid och arbete som krävs för att hålla igång olika samarbeten har eventuellt 

underskattats lite. Ett mål för 2021 är att koppla på mer ideella krafter in i föreningen för att 

bistå med projektledning. Intresset för att bli medlem i föreningen har underskattas, vi kommer 

behöva se över hur vi förvaltar intresset från alla gamers och lägger fokus på att växa långsamt 

och inte släppa på för mycket.  

I de flesta samarbeten och projekt så kommer grundidén av målgruppen och sedan stärks 

strukturen och idén upp av t.ex. projektledare i föreningen ex. med en esports-cup mellan 

skolorna så föddes idén av medlemmar i föreningen, sedan bistod vi med hur det skulle kunna 

utföras. 

 

Tvärsektionella folkhälsoinsatser utifrån inkomna initiativ och ansökningar 
Flera utbildningsinsatser har genomförts med stöd från Hälsopolitiska rådet under 2020, 

samtliga fick utföras digitalt. Det har varit en fortbildning inom föräldrastöd med fokus på 

familjer i etableringsfas, en konferens om barn som upplevt fysiskt våld riktad till personal som 

arbetar med barn och unga och utbildning samt handledning i barnkonventionen riktad till 

förskola och skola samt till nämnd och personal inom Kultur och fritid. Familjeförskolan har 

fått stöd för att kunna anlita en matkonsulent för kostrådgivning för barn och föräldrar som är 

aktuella för verksamheten och kompetensutveckling för personalen. Stöd har också beviljats till 

nätverket för föräldraskapsstöd för deras behov av en nystart genom gemensam 

kompetensutveckling och förnyade samverkansformer. Utveckling av ett mobilt elevhälsoteam 

kommer att utgöra en ansökan om för Uddevallas sociala investeringsmedel, projektet har 

under höstens givits stöd från hälsopolitiska rådet för förarbete, förankring och uppstart.  

Medel har också fördelats till insatsen dans för hälsa som främjar fysisk och psykisk hälsa hos 

flickor med, eller i risk för, ohälsa. En öppen digital föreläsning kring psykisk ohälsa erbjöds i 

samband med den internationella dagen för psykisk ohälsa i september.  
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Medverkande aktörer: 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 

Barnahuset i Uddevalla och Trollhättan och Hälsokällan 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
Uddevalla OK, Uddevalla IS, Herrestad AIF och Ljungskile OK arrangerar Hittaut tillsammans och 

Svenska orienteringsförbundet är initiativtagare. Vi har haft tre vinstdragningar där Fritidsforum, 

MIO och Friskis och Svettis har skänkt priser. 

 

Få fler pojkar att lyckas i skolan 

Två skolor samverkar med Hälsokällan 

 

Utbildning- öppen ungdomsverksamhet 

Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Åsa Andersson och Peter 

Korp 

E-sporthall 

Vi-projektet, Fältenheten, Oddevold, Bilsportsförbundet, Handbollsförbundet, 

Esportsförbundet, Uddevalla Hem, Kultur och Fritid, Lenovo och Intel.  

Tvärsektionella folkhälsoinsatser utifrån inkomna initiativ och ansökningar 

Uddevalla kommun, Barnahus, regionen (funktioner kopplade till föräldraskapsstöd). 

      

 

 

 

 
 

Mål: 

Förebygga utanförskap, främja inkludering  

Insatser:  

Sund frukost  

POP! 

Stöd till stöttare  

Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet  

 

                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   
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Sund frukost  

Öka kunskapen om hur god hälsa kan bibehållas hos familjer i socialt utsatta områden. Att ge 

föräldrar och hela familjen ökade redskap för att visa på möjligheter att genom små medel och 

liten arbetsinsats ge förutsättningar för god och näringsrik frukost. Projektet vill öka kunskapen 

om hur livsstil och kostvanor kan minska komplikationer för personer med diabetes. Samt 

förmedla kunskap om kostens betydelse för munhälsa och kariessjukdomar 

Vårens planer för Sund frukost fick ställas in på grund av Covid-19 restriktionerna, men under 

höstterminen kunde tre av fyra planerade frukostträffar genomföras. De tre träffarna besöktes 

av elever och lärare från Vuxenutbildningens program; Yrke- & servicepersonal och 

Rengöringsservice samt föräldrar och personal från Öppna förskolan. Deltagarantal per gång 

var cirka 15 personer. Till den fjärde träffen hade elever från IM-programmet på 

Margretegärdeskolan bjudits in vilket fick ställas in. 

På grund av Covid-19 restriktionerna delades deltagarna in i två grupper i två separata lokaler; 

caféet och spegelsalen och grupperna turades om att få till sig informationen som gavs i de 

olika lokalerna.  Vid varje träff fick deltagarna information om vad en bra frukost kan och bör 

innehålla. En tandsköterska föreläste om sockerinnehållet i olika livsmedel, förebyggande 

åtgärder samt vikten av bra kost för att behålla en god tandhälsa. En diabetessköterska föreläste 

om diabetes och frukostvaneundersökningen ”Vad äter du för frukost?” där 48 Uddevallabor 

från nio olika ursprungsländer svarat på frågor om sina frukostvanor redovisades för att visa på 

att frukostvanorna är olika beroende på vart man kommer från. Alla deltagare erbjöds möjlighet 

att testa sitt blodsocker innan de fick testa att gå stavgång runt området. Istället för den 

planerade frukostbuffén fick alla deltagare och lärare med sig en Goodiebag innehållande bra 

livsmedel som passar att kallas en sund frukost. De genomförda aktiviteterna har visat på ett 

intresse och en nyfikenhet att lära sig mer bland deltagarna. Många frågor ställdes och 

diskuterads vid aktiviteterna. Brobyggare med språk och kulturkompetens var delaktiga i 

starten av projektet. Eftersom aktiviteten byggde på både föreläsning och dialog var 

målgruppen delaktig. 

 

POP! 

Power of pink är en grupp för kvinnor och eftersom vi håller till i norra Uddevalla som är ett så 

kallat utanförskapsområde, riktar vi oss främst mot kvinnor med invandrarbakgrund. Många av 

kvinnorna är segregerade i betydelsen att de inte arbetar, studerar eller på annat sätt har kontakt 

med samhället utanför sitt bostadsområde. Genom att skapa ett forum för kvinnor att umgås 

och vidga sitt sociala nätverk samtidigt som de får med sig kunskaper genom till exempel 

föreläsningar bidrar vi till att stärka kvinnorna och motivera dem till aktivitet. Genom POP får 

kvinnorna också med sig kunskaper om både fysisk- och psykisk hälsa, jämställdhet och 

kulturella koder etcetera. För att stärka dem är det viktigt att de får med sig kunskaper om det 

svenska samhället och vilka vägar ut i samhället det finns. Att kunna erbjuda detta är ett steg i 

ledet mot att bryta segregationen.  

Genom att göra aktiviteter tillsammans och umgås i aktivitetsform stärker vi banden till 

varandra och personalen bygger upp ett förtroende med deltagarna. När man får prova på nya 

saker kan man hitta nya intressen och talanger vilket kan bidra positivt till det psykiska 

måendet. Det stärker också ordförrådet att få prata om nya saker. Vi har haft bakning, ” Sy 

klänning” projekt och målning med olika material och färgtyper. Under höstterminen har vi gått 

promenader tillsammans och haft föreläsningar och diskussioner med olika teman, som 

skönhetsvård, psykisk- och fysisk hälsa, ”Sverige och jag”. Vi finns alltid där för kvinnor som 

har frågor eller vill prata, vi är en bro till samhället och de möjligheter som finns. 

Några av kvinnorna har kommit i arbete, studier eller gör praktik. Andra hjälper vi att finna 

vägar. Kvinnorna blir stärkta av kunskapen och informationen om hur samhället ser ut. Vi ser 



 

11   
att de själva vågar ta initiativ på ett annat sätt än de har gjort som nya hos oss.  Att få en plats 

att komma till och känna en social gemenskap är mycket viktigt och vi ser att deltagarna 

uppskattar vårt forum. Föreläsningarna har genererat spännande efterdiskussioner där åsikter 

och nya synvinklar har utbytts. Den nya informationen till exempel kring hälsa tar sig 

säkerligen former som vi inte ser som att man har en annan möjlighet att välja hälsosam mat i 

butiken eller att se över sitt sömn- och motions mönster. Delaktigheten och inflytandet består 

av att deltagarna får vara med och välja områden som känns relevanta för dem att lära sig mer 

om. Utefter deras önskemål har vi sedan satt ihop teman och bjudit in föreläsare.  

 

Stöd till stöttare  

Genom att medlen funnits till arvoderad samordnare har denna kunnat vara insatt i situationen 

för de ensamkommande. Alla vet till vem de kan vända sig. Det har de gjort när de 

känner behov av det. Ungdomarna har en utmanande period i sitt liv och även 

ungdomarna vänder sig till samordnaren när de behöver stöttning. Det har varit ungdomar som 

inte har fått vara kvar i Sverige och samordnaren har kunnat stötta så att de gör ett så informerat 

val som möjligt om sin framtid. De som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd har kunnat 

fortsätta sina kontakter med volontärer och när det finns frågor vänder sig både ungdomar och 

volontärer till samordnaren. 

 

Verksamheten har under året: 

- ordnat en fest med ungdomar och volontärer och andra föreningar som är engagerade i 

Målgruppen (tidig vår, före corona) 

- Stöttat ungdomar i ekonomikunskap 

- Kontakt med volontärer och unga om stöttning i att få ungdomarna in i eget boende 

- Sommarkurs i samarbete med IOP:t i Uddevalla för ensamkommande 

- Mycket arbete har lagts ned på att få politiker och kommunen att stötta de allra 

svagaste i målgruppen. 

- Stöttat omkringliggande organisationer till att söka pengar som gör att ungdomarna 

kan få ytterligare alt stöd som sträcker sig längre mot framtiden. 

- Boendet Äsperöd har avslutats och arbete med att stötta ungdomarna in i eget boende 

och avslut av själva boendet. 

- Framtidsspaning med Agapes Vänner UMT. 

- Försökt att locka fler volontärer men det har varit svårt i dessa Coronatiden, dock har 

det kommit till en ny värdfamilj och även en ny fadderfamilj. 

 

Perioden då ungdomarnaär i behov av stöd har blivit längre än vi förutsett. Bland annat på 

grund av lång asylperiod, ändringar i migrationspolitiken och Corona. Några värdfamiljer som 

trott att de tagit på sig ett projekt på något år känner att de inte orkar längre. Flera volontärer är 

trötta och det är svårt att hitta nya och hitta engagemang hos de som finns kvar. Men ibland 

hittar man någon ny som inte ger upp utan fortsätter. Flera av ungdomarna mår dåligt, speciellt 

de med låg nivå av svenska, och även om kontaktnätet försöker på alla sätt att stötta är det svårt 

att räcka till. Corona har gjort att vi har fått tänka annorlunda och det har blivit merjobb, men 

en bra effekt av till exempel sommarkursen var att när ungdomarna kom tillbaka efter 

sommaren var de i bättre psykologiskt läge än vad de har varit förr om åren, baserat på 

samordnarens och andra kollegors upplevelse. Det var positivt att ha en fysisk sommarkurs då 

undervisningen på distans under våren gjort att de blivit mycket isolerade och tappat i svenska. 

Corona och distanseringen har gjort det svårt att göra lustfyllda aktiviteter med ungdomar och 

stöttare. Många bland stöttarna har isolerat sig då de tillhör riskgruppen. Arbetet har skett i 

dialog med volontärerna och ungdomarna. 

 

Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet  
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En utbildning/information i ämnet ’Idrott för ALLA genomfördes under tidig vår. 

Inbjudningarna gick ut till en vid krets, bland annat till flera av Uddevalla kommuns berörda 

förvaltningar som deltog med flera representanter. Idrottskonsulenterna Stina Wikström och 

Dick Stenberg från Parasport Göteborg rustade deltagarna med förklaringar av definitioner, 

konkreta verktyg, pedagogiska tips samt allmän förståelse för olika funktionsnedsättningar. 

FUOP:s föreningar har var för sig genomfört aktiviteter tills dessa förändrades i mars på grund 

av de restriktioner och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten, 

Riksidrottsförbundet, Sveriges Parasportförbund och Uddevalla kommun i och med COVID-19 

pandemin. Aktiviteter genomfördes igen efter sommaren av många föreningar fram till dess att 

nya restriktioner/rekommendationer kom i slutet av oktober. Det är för FUOP glädjande att 

våra medlemsföreningar inom handboll, gymnastik & parkour, golf och ridsport, med vissa 

anpassningar, kunnat hålla träningar igång under det gångna året. FUOP har varit i fortlöpande 

kontakt med våra föreningar för att hålla oss uppdaterade om deras verksamhet under året och 

varit behjälpliga med stöd vid behov. De samarrangerade fysiska aktiviteterna har till stor del 

tvingats ställas in. Detta har skett efter ingående och under året löpande samråd med våra 

föreningar, Barn och Utbildning- och Socialförvaltningen samt Uddevalla kommuns 

Folkhälsostrateg. Säkerheten och hälsan har satts i fokus för vår målgrupp som tillhör 

riskgrupper under pandemin. 

Pandemin har satt sina tydliga spår i hur 2020 års verksamhet har kunnat genomföras. Trots 

detta har FUOP under året knutit nya samt fördjupat befintliga kontakter med intressenter. 

Goda möten och kontakter har hållits med bland andra Kultur och Fritidsnämnd/förvaltning, 

Socialförvaltningen samt Folkhälsostrategen under hösten. Detta ger FUOP uppfattningen, trots 

rådande pandemi, att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i fysiska 

aktiviteter i Uddevalla kommun kommer kunna stärkas ytterligare framöver. FUOP har 

ytterligare ökat vår målgruppsmedverkan genom tätare kontakter med ett flertal 

intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Arbetet mot ökad fysiska 

aktiviteter hos personer med funktionsnedsättning går framåt. Mycket arbete återstår och vi 

söker ständigt nya vägar för att nå våra mål. Pandemisituationen har ytterligare belyst vikten av 

god fysisk grundhälsa.  

 

Medverkande aktörer: 

Sund frukost  

Närhälsan Dalaberg, Folktandvården, kommunens Integrationsenhet, Kommunala 

Vuxenutbildningen samt Öppna förskolan Dalaberg. 

POP! 

Svenska Kyrkan Dalaberg och T-hus Fyrbodal. 

Stöd till stöttare 

Uddevalla kommun, Agapes Vänner, Svenska Kyrkan, Ljungskile Folkhögskola, och Rädda 

Barnen Region Väst. 

Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet  

Föreningar ingående i Föreningen Uddevalla Open Parasport, Uddevalla kommun, Sveriges 

Parasportförbund, Bohuslän – Dals Parasportförbund, RF-SISU Västra Götaland  
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Mål: 

Främja hälsan hos äldre 

Insatser:  

Livsberättargrupper 

Digital föreläsning om psykisk ohälsa  

                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 

 

Livsberättargrupper 

I januari 2020 åkte två personal på handledarkurs i Stockholm för att utbildas i arbetssättet för 

livsberättargrupper. Därefter följde planering för uppstart av en första ”test” grupp som 

handplockades av handledarna. Första gruppträffen genomfördes 18 februari och följdes av 

ytterligare tre träffar där den sista genomfördes 10 mars till följd av Covid-19 pandemin. Under 

året har handledarna och gruppdeltagarna haft kontinuerlig kontakt på telefon, de allra flesta så 

ofta som en gång i veckan.  Under hösten diskuterades möjligheten att starta upp digitala 

träffar, men att för nå målgruppen i störst behov skulle det innebära att det dessutom behövde 

ordnas med kurser för att lära gruppdeltagarna att hantera tekniken. I samband med att vi hade 

dessa diskussioner lättades det på de särskilda restriktionerna som gällde för personer som var 

70+, vilket gjorde att vi började planera för att genomföra de fysiska träffarna på ett säkert sätt 

istället. En vecka efter det skärptes dock restriktionerna för alla i länet och Ryttarens café som 

bidrar med lokal stängde för andra gången onsdag 4 november och vi blev tvungna att ställa in 

träffarna igen. Konsekvenserna av att många av våra ”äldre äldre” inte har samma tekniska 

färdigheter och möjligheter som många yngre i samhället har blivit synliga under pandemin. Vi 

hoppas fortfarande att vi vid något tillfälle ska kunna genomföra fysiska träffar och det känns 

som en viktig del av projektet att förutse behov som kan finnas när vi har fysiska träffar så som 

behov av olika hjälpmedel för att kunna delta. Vi kommer dock behöva se på alternativ för 

digitala livsberättargrupper under 2021 också.  

Digital föreläsning om psykisk ohälsa 

Digital föreläsning om psykisk ohälsa arrangerades i september i samband med den 

internationella dagen för psykisk ohälsa. Föreläsningen planerades av ett tvärprofessionellt 

nätverk för psykisk ohälsa och deltagande skedde företrädelsevis digitalt, men kyrkan erbjöd 

möjlighet att ta del av föreläsningen i grupp i en rymlig lokal.  

 

Medverkande aktörer: 

Livsberättargrupper 

Ryttaren café & aktivitetscenter, Hemmafixarna, Anhörigcentralen, Biståndsavdelningen  

 

 

4. Folkhälsostrategens yrkesroll 
Vilka är de största/huvudsakliga processerna eller uppdragen som du har varit 
involverad i under året?  
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 Folkhälsostrategen har i huvudsak arbetat utifrån Hälsopolitiska rådets årshjul. 

Folkhälsostrategen har ansvarat för processen kopplat till utvecklingsmedlen. Projekt som 

beviljats medel har följts upp och kontakter inför nya projekt har tagits. Folkhälsopriset har 

administrerats och det tvärsektoriella folkhälsoarbetet har planerats och genomförts utifrån 

rådets inriktning. Utöver rådets arbete är folkhälsostrategen processledare för ÖK Idé, en 

samverkansplattform mellan idéburen sektor och kommunen. En annan betydande process 

som folkhälsostrategen är involverad i rör kommunens sociala investeringsmedel. 

Riktlinjerna för dessa har reviderats under året och en ny struktur har arbetats fram. 

Hälsopolitiska rådet bereder ansökningar om sociala investeringsmedel inför beslut i 

Kommunstyrelsen.  

I hur stor omfattning har ovanstående arbete varit på eget, folkhälsorådet eller andra 
förvaltningar/nämnders initiativ? (uppskatta i %) 
Möjlighet att motivera svaret: Processledarskapet för ÖK Idé är beslutat till 20 % men har periodvis tagit mer 
tid än så i anspråk. Under året har folkhälsostrateg fått prioritera detta arbete för att skapa förutsättningar förr 
rekrytering av en ny processledare. Ny processledare kommer att rekryteras under tidig vår 2021, 
folkhälsostrateg kommer att vara tillgänglig för överlämning till denne, och avslutar därefter sitt eget 
processledarskap för ÖK Idé. 

5. Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga. 

6. Avslutande kommentarer 

Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och som inte 
har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här. 
2020 har varit ett mycket speciellt år med stor påverkan av coronapandemin. 
Hälsopolitiska rådet har genomfört sina möten som planerat, men digitalt och 
inledningsvis med reducerat innehåll. Folkhälsostrateg har haft kontinuerlig kontakt med 
samtliga projekt som får medel från Hälsopolitiska rådet och följt upp deras anpassningar 
utifrån rådande pandemi. Folkhälsostretegen som varit relativt ny under 2020 har på 
grund av pandemin inte kunnat arbeta lika utåtriktat och uppsökande som önskat. Utöver 
konsekvenser till följd av pandemin har den politiska situationen förändrats i kommunen 
och i juni ersattes den förra majoriteten av en ny. Detta innebar ny politisk representation 
i Hälsopolitiska rådet, som då också valde att ta ett omtag kring rådets arbete genom 
kompetens- och processutveckling. Rådet besitter hög kompetens och engagemang, men 
har alltså saknat kontinuitet. Framåt behöver rådet satsa på strategi och långsiktighet.   
 

7. Underskrift 

 

____________________________       den          /          202     
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__________________________ 

Ordförande i folkhälsorådet 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-01-12 Dnr KS 2021/00043 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Årshjul för hälsopolitiska rådet 2021 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet sammanträder fem gånger om året. Rådet har ett antal uppdrag och 

befogenheter. Årshjulet innefattar de processer som är kopplade till samverkansavtalet, 

folkhälsopriset och fördelningen av rådets utvecklingsmedel.  Under året planeras ett 

antal uppföljningstillfällen av de projekt som beviljats medel från hälsopolitiska rådet. 

Utöver ovan nämnda punkter fylls årets möten med processer kopplade till 

tvärsektionellt folkhälsoarbete i Uddevalla utifrån rådets utvecklingsarbete och 

prioriteringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Hälsopolitiska rådets årshjul 2021 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att godkänna föreslaget årshjul 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



Årshjul 2021
Hälsopolitiska rådet



• Uppföljning och 
ekonomisk 
redovisning till KS 
och HSN

• Nomineringstid till 
folkhälsopriset

• Utbetalning av HPR-
medel

26 januari
Uppföljning av samverkansavtal 

och ekonomisk redovisning
Summering av utvecklingsarbete 

HPR
Planering för folkhälsopris

30 mars
HPR genomgång av nominerade 

till Folkhälsopris
Besluta om kriterier för ansökan 

om HPR-medel
Utlysning av HPR

1 juni
- Lägesbeskrivning pågående 

projekt
- Ekonomisk avstämning
Beslut om folkhälsopriset

5 OKTOBER
Beslut om HPR-utvecklingsmedel

- Lägesbeskrivning pågående projekt
- Ekonomisk avstämning

Ev. omfördelning av årets medel

23 NOVEMBER
Budget för kommande år.

Mötesdatum kommande år

• Utlysning av HPR-
medel

• 30 april tertialrapport 
från pågående 
projekt

• Utbetalning av HPR-
medel

• 31 augusti Tertialrapport 
från pågående projekt

• Ansökningar in

• 10 December: 
Års/slutrapportering 
från pågående projekt

Övrigt innehåll:
• Social hållbarhet
• Psykisk ohälsa
• Barnkonventionen
• Sociala 

investeringsmedel
• Drogförebyggande 

arbete
• Externa projekt med 

utvecklingsmedel

Ekonomiavstämning 
pågående projekt 



Projekt 2020 kopplat till förvaltningar

Projekt Projektägare

Livsberättargrupper
Uddevalla Kommun, Social omsorg, Förebyggande 
trygghet

Få pojkar att lyckas i skolan Uddevalla Grundskola

E-sporthall
Uddevalla Esportförening & Kultur och Fritid

Förstudie Hälsopedagog Jobbcentrum Arbetsmarknadsavdelningen, Kommunledningskontoret

Förebyggande arbete mot 
hedersrelaterat våld

Samverkansgrupp socialtjänst, skola, förskola, 
integrationsenhet, vårdcentral.

Jämlikt föräldraskapsstöd
Socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen 

Bokstart Stadsbiblioteket 

En funkis hälsa! Föreningen Uddevalla Open Parasport

Hittaut i Uddevalla och ljungskile
Uddevalla orienteringsklubb, Herrestads AIF, Uddevalla IS 
och Ljungskile Friluftsklubb



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-01-12 Dnr KS 2021/00044 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Folkhälsopris 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 att instifta ett folkhälsopris med syfte att 

uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt 

arbete för att befrämja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Priset utdelas årligen 

till enskild person/personer, föreningar, organisationer, företag eller förvaltning som på 

ett utmärkande sätt arbetat med att främja hälsa och förebygga ohälsa för Uddevallas 

invånare. Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar äger rätt att 

lämna förslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt att själv 

föreslå lämplig pristagare. Folkhälsopriset består av ett diplom samt 10.000 kr.  

 

Tidsplan 2021: 

 

• 2021-02-01-2021-03-14    Nomineringstid (marknadsföring, registrering) 

• 2021-03-30                        Hälsopolitiska rådets genomgång av nominerade 

• 2021-05-18                        Sista dag för rådets ledamöter att nominera 

• 2021-06-01                        Hälsopolitiska rådets beslut av mottagare av årets pris 

• 2021-06-10                        Utdelning av priset på kommunfullmäktiges möte    

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att godkänna föreslagen tidplan får processen kring folkhälsopriset 2021, samt  

 

att uppdra åt folkhälsostrategen att offentliggöra möjligheten att nominera mottagare av 

folkhälsopriset 2021 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-01-12 Dnr KS 2021/00045 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Revidering av bestämmelser för hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Enligt Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023, ska varje Hälsopolitiskt 

råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet. 

Arbetsordningen ska revideras i samband med nytt avtal. Revideringen skulle därmed 

varit gjord i samband med att det nya samverkansavtalet trädde i kraft 2020, men görs 

först nu. Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som 

har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Bestämmelserna 

beskriver rådets uppdrag, organisering och arbetsformer, baserat på aktuellt 

samverkansavtal.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Förslag till reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet  

Nu gällande bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att anta reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



UaFS     
  Blad 1 

BESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA HÄLSOPOLITISKA RÅD 
 
Fastställda av kommunstyrelsen den 26 september 2007, § 292, och reviderad 16 
december 2015, § 382 
 
Allmänt 
Uddevalla Hälsopolitiska råd inrättades 1998 efter kommunstyrelsebeslut 1997-09-30 
(1997/495.87). 
Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra 
Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun (KS 2015/00347).  
Hälsopolitiska rådet är finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.  
 
Rådets uppdrag och befogenheter 
Hälsopolitiska rådets uppdrag är: 
- att utgöra ett tvärsektoriellt forum för diskussion, utbyte och utveckling kring 

folkhälsa, social hållbarhet och välfärd, 
- att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och 

anställda i Uddevalla, 
- att administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun, 
- att utgöra tvärsektoriell styrgrupp för arbetet utifrån certifieringen En säker och 

trygg kommun/Safe Community, 
- att bereda ansökningar till Uddevallas sociala investeringsfond inför beslut i 

kommunstyrelsen, 
- att årligen utse Uddevallas folkhälsopristagare. 
 
Grundläggande styrdokument för Hälsopolitiska rådet är: 
Strategisk plan och 
kommunfullmäktiges styrkort 
 

Uddevalla kommun 

Mål och inriktning Västra Götalandsregionen, Norra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun 

Uddevalla kommun och Västra 
Götalandsregionen, Norra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden 

 
Organisation 
Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter: 
– 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla kommunstyrelse bland dess 

ledamöter och ersättare, en av dessa utses av kommunstyrelsen till ordförande,  
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– 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionens Norra Hälso- 
och Sjukvårdsnämnd, en av dessa utses av hälso- och sjukvårdsnämnden till vice 
ordförande, 

– samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommuns förvaltningar, dessa kan i sin 
tur utse ersättare för att säkra närvaro på rådet, 

– Samordningsansvarig för Hälsopolitiska rådet utsedd i aktuell Närområdesplan 
VG Primärvård samt ytterligare lokala chefer från Västra Götalandsregionen. 

 
Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Rådet har möjlighet att adjungera ytterligare tjänstemän eller förtroendevalda när 
sådant behov uppstår. 
 
Arbetsformer 
Hälsopolitiska rådet ska bedrivas så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del 
av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Deltagande politiker och 
tjänstemän i rådet är utsedda som representanter för respektive organisation och 
ska aktivt lyfta relevanta ärenden och frågor till rådet och systematiskt 
återkoppla dessa till den egna huvudmannen. 
 
Hälsopolitiska rådet sammanträder cirka fem gånger per år, sammanträdesschema 
fastställs senast vid årsskiftet för nästkommande år.  
Vid beslutsmöte för budget inför kommande år avdelas del av mötet för endast 
förtroendevalda samt rådets tjänstemannastöd. 
 
Kallelse sänds ut senast sju dagar före sammanträdet efter beredning av ordförande, 
vice ordförande samt rådets tjänstemannastöd. Frågor och ärenden bör anmälas 
senast tre veckor före sammanträdet. Kommundirektörens ledningsgrupp ansvarar för 
att inför varje möte med Hälsopolitiska rådet förbereda ärenden som kommunen 
avser att anmäla till rådets sammanträde. 
 
Protokoll från mötet delges ledamöterna i rådet senast tre veckor efter mötet samt 
anmäls till kommunstyrelsen respektive Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Resurser 
Folkhälsoutvecklaren administrerar Hälsopolitiska rådets ekonomi och erbjuder 
tjänstemannastöd knutet till rådets uppdrag. I Samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun fastslås att folkhälsoutvecklaren 
skall vara heltidsanställd med kommunen som huvudman, att tjänsten ska vara 
strategiskt och centralt placerad i kommunens förvaltning samt ha tillgång till 
förvaltningsledning. 
 
Sekreterare för Hälsopolitiska rådet tillhandahålls av kommunledningskontoret.  
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Hälsopolitiska rådet förfogar över ekonomiska resurser knutna till Samverkansavtal 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Dessa resurser ska, 
utöver finansiera en heltids tjänst för strategiskt folkhälsoarbete, användas för 
kostnader knutna till rådets uppdrag samt utvecklingsinsatser som beslutas av 
Hälsopolitiska rådet. 
 
För sammanträdesarvode och i förekommande fall reseersättning ansvarar respektive 
huvudman.  
 
Revidering och antagande av bestämmelserna 
Revidering av bestämmelserna för Hälsopolitiska rådet kan initieras av rådet, 
Uddevalla kommunstyrelse och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra 
Götalandsregionen. 
 
Bestämmelserna fastställs av Uddevalla kommunstyrelse. 
 



BESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA HÄLSOPOLITISKA RÅD  
 

Uddevalla Hälsopolitiska råd inrättades 1998 efter kommunstyrelsebeslut 1997-09-30 

(1997/495.87).  

Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra 

Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 

Uddevalla kommun (KS 2015/00347).  

Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som har det 

övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.  

 

Rådets uppdrag och befogenheter  

Hälsopolitiska rådets uppdrag är:  
- att utgöra ett tvärsektoriellt forum för utveckling kring folkhälsa, social hållbarhet och 

välfärd,  

- att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och anställda i 

Uddevalla,  

- att administrera och besluta om de medel som är knutna till Samverkansavtal avseende 

gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun,  

- att bereda ansökningar gällande Uddevallas sociala investeringsmedel inför beslut i 

kommunstyrelsen,  

- att årligen utse Uddevallas folkhälsopristagare.  

 

Grundläggande styrdokument för Hälsopolitiska rådet är: 

 VG 2030 

 Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument 

 Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens styrkort 

 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun 
 

 

 Organisation  

Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter:  

– 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla kommunstyrelse bland dess ledamöter 

och ersättare, en av dessa utses av kommunstyrelsen till ordförande,  

– 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionens Norra Hälso- och 

Sjukvårdsnämnd, en av dessa utses av hälso- och sjukvårdsnämnden till vice ordförande,  

– samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommun. Dessa kan i sin tur utse ersättare inom 

sin egen förvaltningsledning för att säkra närvaro på rådet,  

–  Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård kan med fördel ingå i HPRs 

ordinarie arbete. 

– Vid behov kallas försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, räddningstjänsten, 

frivilligorganisationer, företag och andra som har med folkhälsoarbete i Uddevalla att göra.  

 

Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

Rådet har möjlighet att adjungera ytterligare tjänstemän eller förtroendevalda när sådant 

behov uppstår.  

 

Arbetsformer  



Hälsopolitiska rådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga 

befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån 

dessa samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens 

ordinarie verksamheter. Hälsopolitiska rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga 

med båda avtalsparters respektive styrdokument. 

 

Hälsopolitiska rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir 

en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och 

tjänstepersoner i Hälsopolitiska rådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive 

nämnder/styrelser/förvaltningar till Hälsopolitiska rådet samt att återföra rådets 

arbete tillbaka till dessa. Varje Hälsopolitiskt råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de 

medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med 

nytt avtal. 

 

Hälsopolitiska rådet sammanträder cirka fem gånger per år, sammanträdesschema fastställs 

senast vid årsskiftet för nästkommande år.  

 

Vid beslutsmöte för budget inför kommande år kan del av mötet avdelas för endast 

förtroendevalda samt rådets tjänstemannastöd.  

 

Kallelse sänds ut senast sju dagar före sammanträdet efter beredning av ordförande, vice 

ordförande samt rådets tjänstemannastöd. Frågor och ärenden bör anmälas senast tre veckor 

före sammanträdet.  

 

Kommundirektörens ledningsgrupp ansvarar för att inför varje möte med Hälsopolitiska rådet 

förbereda ärenden som kommunen avser att anmäla till rådets sammanträde.  

 

Protokoll från mötet delges ledamöterna i rådet senast tre veckor efter mötet samt anmäls till 

kommunstyrelsen respektive Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

Resurser  

Folkhälsostrategen administrerar Hälsopolitiska rådets ekonomi och erbjuder 

tjänstemannastöd knutet till rådets uppdrag. I Samverkansavtal avseende gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun fastslås att folkhälsostrategen skall vara heltidsanställd 

med kommunen som huvudman, att tjänsten ska vara strategiskt och centralt placerad i 

kommunens förvaltning samt ha tillgång till förvaltningsledning.  

 

Hälsopolitiska rådet förfogar över ekonomiska resurser knutna till Samverkansavtal avseende 

gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Dessa resurser ska, utöver finansiera en 

heltidstjänst för strategiskt folkhälsoarbete, användas för kostnader knutna till rådets uppdrag 

samt utvecklingsinsatser som beslutas av Hälsopolitiska rådet.  

 

För sammanträdesarvode och i förekommande fall reseersättning ansvarar respektive 

huvudman.  

 

Revidering och antagande av bestämmelserna  

Revidering av bestämmelserna för Hälsopolitiska rådet kan initieras av rådet, Uddevalla 

kommunstyrelse och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen.  

Bestämmelserna fastställs av Uddevalla kommunstyrelse. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Ansökningar om sociala investeringsmedel 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 

att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 

kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det är en utmaning att lyckas med 

insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande åtgärdande insatser 

krävs. Tillsammans ansöker socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen om 

sociala investeringsmedel för att utveckla en förvaltningsövergripande organisation och 

ett arbetssätt för att fånga upp barn i riskzon, i ett tidigt skede, med fokus på barnets 

hela system bestående av familj, skola och fritid. Projektets målsättning är att dessa barn 

och unga ska uppnå ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och en tryggare 

uppväxtvillkor. För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en 

förvaltningsövergripande organisation utvecklas, där socialtjänsten och barn- och 

utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp genom ett 

mobilt tvärprofessionellt resursteam. 

 

Projektet ansöker om 1250 tkr per år under tre år vilket motsvarar 50 % av den 

beräknade kostnaden. Summan ska täcka löner för det mobila teamet samt handledning 

och följeforskning.  

Projektet bedöms uppfylla samtliga kriterier utifrån kommunens kriterier för sociala 

investeringar. Tidigt samordnade insatser skapar förutsättningar att tidigt bryta och 

förebygga negativa händelseförlopp, därmed kan insatsen minska människors utsatthet 

och förebygga framtida kostnader för reaktiva insatser. Projektet innebär utveckling av 

en ny förvaltningsövergripande organisation för dessa frågor, med målsättning att 

tydligare utgå ifrån barnets behov snarare än utifrån organisationens gränsdragningar av 

ansvar. Projektet ligger i linje med styrande dokument och är förankrat i berörda 

nämnder samt i kommundirektörens ledningsgrupp. 

 

Hälsopolitiska rådet är beredande för ansökningar om sociala investeringsmedel inför 

beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14 

Ansökan gällande sociala investeringsmedel TSI 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel  

Bedömning av idéprövning, tidigt samordnade insatser 
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Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet  beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ansökan om sociala investeringsmedel för 

projektet Tidigt samordnade insatser  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 





 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr SN 2020/00183  

Tidiga samordnande insatser - team med mobilt arbetssätt 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 

att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta kom-

pensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med 

insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 

ramen för åtgärdande insatser krävs. I utredningen presenteras förslag på att utveckla 

förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta. Utredningen har tagits 

fram i samverkan med Barn och utbildning och kommer att behandlas som ett eget 

ärende även på Barn och utbildningsnämndens sammanträde i september månad. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Socialtjänstens och Barn och utbildnings gemensamma utredning 2020-08-20.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med 

mobilt arbetssätt enligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-09-23 

Stefan Skoglund, Lars Eide Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-24 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-09-28 

Avdelningschef Maria Kullander, socialtjänsten 

Sektionschef Kerstin Windemo, socialtjänsten 

Enhetschef Ninni Söderving, socialtjänsten 

Avdelningschef Peter Madsen, barn- och utbildning 
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Ansökningsblankett till sociala investeringsmedel 
 
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i Uddevalla 
kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i berörda nämnder. Därefter 
skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är beredande instans för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt ärende. 

Namn på projektet 
 

Tidiga Samordnade Insatser – Team med mobilt arbetssätt 
 

 

Sökande parter 
 

Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

 

Tidsperiod för projektet 
Startdatum Slutdatum 

Våren eller hösten 2021 Våren eller hösten 2024 

 

Kontaktpersoner för projektet 
Namn Förvaltning 

Ninni Söderving 
 

Socialtjänsten 

E-post Telefon 

ninni.soderving@uddevalla.se 
 

0522-69 68 36 

Namn Förvaltning 

Mathias Lind 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

E-pst Telefon 

mathias.lind@uddevalla.se 
 

0522-69 65 87 
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Syfte – Beskriv projektets syfte  
 

Syftet med projektet är att nå barn och unga i riskzon för socialt utanförskap i ett tidigt 
skede genom att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan där nya arbetssätt som 
ökar förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor skapas.  

 

Mål – Beskriv projektets övergripande mål och eventuella delmål 
 

Projektet har ett övergripande mål samt tre projektmål som formuleras som projektmål: 
  
Övergripande mål 
Ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och tryggare uppväxtvillkor för de barn 
och unga som blir föremål för insatsen.  
 
För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en organisation kring detta 
utvecklas, där socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn 
och unga ur riskgrupp i ett tidigt skede med förebyggande och anpassade insatser. Viktiga 
projektmål är att utveckla organisation, arbetssätt och arbetsmetoder för detta.  
 
Projektmål 
1) Utveckla förvaltningsövergripande organisation och samarbete för att möta 
verksamheternas behov av ledning och stöd i arbete med barn och unga i riskzonen och för 
att utveckla kommunens arbete mot ökad måluppfyllelse och trygga uppväxtvillkor. 
   
2) Utveckla nya arbetssätt genom mobilt resursteam som arbetar tvärprofessionellt och 
förvaltningsövergripande under ledning av en förvaltningsövergripande organisation. 
  
3) Utveckla arbetsmetoder och strategier som tillämpas av mobilt resursteam för att 
tvärprofessionellt möta de hinder som finns inom elevers och familjers system för att nå 
måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor och samtidigt leder till ett lärande och en 
utveckling inom de sammanhang och enheter som teamet verkar (basen i verksamheterna). 

 

Behovsbeskrivning - Beskriv det identifierade behovet som motiverar ert projekt. Gör en 

analys där ni beskriver hur omfattande behovet är, vilka underliggande orsaker som finns och 

vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå om inget görs. 
 

Det finns ett stort antal barn som är utsatta, eller i riskzon, och som riskerar att hamna i ett 
livslångt utanförskap om inget görs. Detta i sin tur leder till onödigt mänskligt lidande och 
betydande onödiga samhällskostnader. Skolan och socialtjänsten lägger stora resurser på 
dessa. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta kompensatoriskt, förebyggande 
och främjande. En utmaning är dock att lyckas med insatser inom ramen för dessa tre delar, 
så inte mer kostnadsdrivande insatser krävs. Man kan tänka de tre olika insatsnivåerna som 
en pyramid indelad i tre delar. Inom socialtjänsten motsvaras spetsen/toppen av 
myndighetssidans arbete utifrån anmälningar, utredningar och biståndsbedömda insatser. 
Från 2017 till 2019 ökade totala antalet barn och unga mellan 0-21 år i Uddevalla kommun 
med ca 2,5 %. Antalet aktualiseringar inom socialtjänstens myndighetssida gällande barn 
och unga i åldrarna 0-21år ökade däremot med ca 50 %. Under samma period ökade 
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dessutom antalet inledda utredningar gällande barn och unga i åldrarna 0-21 år med 96 %.  
2017 avslutades 60 % av de inledda utredningarna utan insats, motsvarande siffra 2019 är 75 
%. 75 % av de barn som är föremål för utredning avslutas alltså hos socialtjänsten utan 
vidare åtgärd. Inom skolan motsvaras spetsen av den särskilda undervisningsgruppen Källan 
(för elever år 4-9) som startade hösten 2013 med 20 elever och 14 personal. Idag, 7 år 
senare, startar Källan höstterminen med 43 elevplatser och 28 personal. Historiskt har det 
varit få elever som efter att de fått sin skolgång på Källan, har kommit tillbaka till sin 
hemskola. Detta betyder att placeringar på Källan i praktiken innebär att eleven går kvar där 
resten av sin grundskoletid. Antal elever vid Källan har ökat med 115 % mellan 2013-2017. 
Under samma period har barn och unga i åldrarna 10-15 år i kommunen ökat med ca 20 %. 
Det står tydligt att behoven av insatser för barn och unga inom socialtjänstens och skolans 
spets ökar betydligt mer än befolkningsutvecklingen. 
  
När familjen blir föremål för insats inom “spetsens” ramar krävs ofta omfattande och långa 
insatser, eftersom problematiken är långvarig, svår och befäst och motivationen hos både 
barnet och föräldrarna är låg. Ju längre utanförskapet pågår, desto svårare och dyrare blir det 
att bryta den negativa utvecklingen och desto mindre blir sannolikheten för att lyckas. 
  
Basen på pyramiden symboliserar inom grundskolan vardagsarbetet i klassrummet, den 
verksamhet som alla elever möter. Motsvarande för socialtjänsten är det förebyggande 
sociala arbetet. Forskning visar med all tydlighet, liksom våra styrdokument, att det 
främjande och förebyggande arbetet som sker i basen på den tänka pyramiden, är den 
långsiktiga strategi som vi ska ta utgångspunkt i. Det är där effekterna av insatser blir som 
störst och där vi har störst möjlighet att vända en negativ utveckling. Vi kan således inte 
minska arbetet i basen för att flytta resurser uppåt i pyramiden, då kommer problematiken att 
följa med uppåt mot toppen.  
  
Utifrån ovan problembeskrivning, både kring problematiken samt nuvarande resurser och 
arbetssätt, framgår att det finns behov av att utveckla insatser/metoder för att socialtjänsten 
och skolan tillsammans behöver arbeta med de barn och dess familjer som befinner sig i det 
så kallade “mellanskiktet”, där de främjande och förebyggande resurserna inte räcker till. 
Diskussion har förts i Närsjukvårdsgruppen barn och unga samt med chefer inom 
socialtjänsten och Barn- och utbildningsförvaltningen för att hitta former för att på ett tidigt 
och samordnat sätt arbeta med familjerna i ”mellanskiktet” på en arena där de är trygga och 
när motivationen till att ta emot stöd är hög. Mellanskiktet är den yta mellan toppen på 
pyramiden där alla svåra ärenden finns och botten på pyramiden där skolans och 
socialtjänsten främjande och förebyggande arbete bedrivs. Utifrån den modellen ser vi 
mellanskiktet som en yta där vi idag saknar strukturerat arbete i samverkan.  

 
Bedömningen är att den utveckling vi har med fler elever och familjer som blir i behov av 
omfattande stödinsatser högt upp i insatspyramiden, på grund komplex problematik, kommer 
fortsätta att öka om inte ett utvecklingsarbete inom mellannivån genomförs. 
Befolkningsprognoser visar på en demografisk utveckling där antalet barn och unga kommer 
att fortsätta öka kommande år. Då vi redan idag kan se att behoven av insatser ökar 
procentuellt mer än barn och unga i befolkningen blir det än mer angeläget att vi utvecklar 
arbetssätt som innebär att elever och familjer får stöd för att bryta negativ utveckling så tidigt 
som möjligt. Både forskning och verksamheternas erfarenheter visar att ju mer befäst 
problematiken är och ju fler misslyckanden som upplevts av elev, vårdnadshavare, skola, 
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m.fl. desto svårare är det att bryta och förändra negativ utveckling. Det kommer alltid att 
finnas elever och familjer som behöver det stöd som kan erbjudas i toppen av pyramiden 
men vi bedömer att det är fler som kan få stöd att vända en negativ utveckling tidigare än 
vad som sker idag. 

 

Målgrupp - Beskriv målgruppen och hur den har identifierats. Ange hur många insatsen riktar 

sig till. Beskriv även detsamma för eventuell sekundär målgrupp. 
 

Målgruppen för insatser är elever där det finns en samlad oro (skola, socialtjänst, familj) 
utifrån en kombination av nedan riskfaktorer; 

- Når inte måluppfyllelse i skolan 

- Problematisk frånvaro från skolan 

- Har ett normbrytande beteende i och/eller utanför skolan 
  
Det finns idag ingen sammanställning eller skattning av hur många elever som denna grupp 
utgör i Uddevalla kommun, men det forskning tydligt pekar på är att elever med dessa 
riskfaktorer löper en ökad risk för långvarigt socialt utanförskap. Den utveckling vi 
beskrivit ovan gällande socialtjänstens och skolans ökning av resurser riktade mot 
insatspyramidens topp är mycket bekymmersam ur både etiska och ekonomiska perspektiv. 
Vi lägger mer och mer resurser inom pyramidens topp med svårare och svårare ärenden, där 
tidigare insatser i flera fall hade kunnat bryta den negativa utvecklingen. Vi har inte råd 
med att inte göra det vi kan för att bryta utvecklingen som skett de senaste åren och det 
behöver vi göra via ett systematiskt och samordnat arbete baserat på erfarenheter och 
evidensbaserade metoder.  

 

Metodbeskrivning - Beskriv arbetsmetod/arbetssätt som ni vill pröva. Har tidigare forskning 

visat att insatser som föreslås har en koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar 

projektet till att nya lösningar utvecklas och testas? 
 

Forskning och evidens pekar på vikten av att arbeta systemiskt med barnet i centrum som 
utgångspunkt. Barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska identifieras tidigt, familjen får 
stöd i ett tidigt skede där motivation till förändring finns och där möjligheten att bryta 
negativa mönster är stor. Utifrån rätt analys av de behov som finns i den icke-fungerande 
situationen genomförs utvecklings-, förändrings- och förstärkningsarbete med utgångspunkt 
i elev, familj, skolan och fritiden.  
  
Ramar för metodutveckling innefattas av att arbetet genomförs av ett team med rätt 
professioner med fokus att kunna arbeta inom varje del i systemet. Principen är att det finns 
rätt kompetens som arbetar tillsammans med familjesystemet, rätt kompetens som stödjer 
elevens utveckling, rätt kompetens som utvecklar skolans arbete och rätt kompetens som 
stödjer utvecklande av sunda fritidsvanor/levnadsvanor. I ansökan är kompetensbehovet 
identifierat som ett team bestående av specialpedagog, socialpedagog och familjebehandlare.   
Centrala delar för det mobila resursteamets första uppdrag är att tillsammans med 
verksamheterna tydligt definiera målgrupp, utforma arbetsmetoder och arbetsprocesser. I det 
initiala uppdraget kommer det också att ingå att identifiera metoder och verktyg för insatser 
inom skola, familj och för eleven. Metoder för uppföljning både på individ och 
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organisationsnivå är en förutsättning för projektet och är ett angeläget område att utveckla 
under projektperioden.  
  
Arbete genom teamet innebär att resurser finns att arbeta enligt ovan beskrivna sätt, men 
också att kompetens inom pyramidens bas ökar genom utveckling utifrån de enskilda 
ärendena samt genom att mer generella utvecklingsbehov identifieras och insatser även på 
mer övergripande nivå kan genomföras. Genom teamet kan då behov identifieras, vilket blir 
del i verksamheternas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.  Detta leder över tid till 
att basen får större kompetens att både förebygga och möta olika behov. Genom detta 
minskar med tiden antalet ärenden som idag hamnar i toppen av pyramiden.  
  
För att utveckla samarbete, organisation och arbetssätt för att adressera uppdraget beskrivet 
ovan behövs en förvaltningsövergripande ledningsstruktur som får mandat och tydligt mål, 
en samlad plats för att driva de frågor som måste hanteras tillsammans. Verksamheten bör 
baseras på och utvecklas utifrån befintlig organisation men där ledningen tar sin 
utgångspunkt i uppdrag och inte i förvaltning. Inom ramen för projektet bör/ska det finnas ett 
uppdrag att utveckla förvaltningsövergripande samarbete avseende ledning och styrning och 
budget. Övergripande mål för denna utvecklade ledningsstruktur bör utgå från det som 
forskningen gällande sociala investeringar pekar på – ökad måluppfyllelse i skolan. 
  
Arbete med att utveckla ledning och styrning utifrån intentionerna ovan har påbörjats. En 
gemensam styrgrupp med avdelningschef, sektionschef samt enhetschef från socialtjänst och 
Barn- och utbildningsförvaltning har formats och påbörjat ett arbete. Styrgruppen har gett en 
arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en plan för ökad samverkan och förarbeta en 
implementering av utvecklingsarbete via Team med mobilt arbetssätt. Arbetsgruppen har 
ansökt om utvecklingsmedel från Hälsopolitiska Rådet utifrån detta uppdrag, som beviljats, 
och det finns en plan för genomförande av arbetet. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med 
att definiera uppdragen avseendet förvaltningsövergripande samarbete samt avseende 
uppdraget om att utveckla nya arbetsmetoder genom Team med mobilt arbetssätt. Dessa 
processer kommer arbetsgruppen arbeta med under kvartal 1 och kvartal 2 med 
målsättningen om att under kvartal 3 påbörja införande av nya samverkansformer samt starta 
upp arbete med Team med mobilt arbetssätt.  
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Effekter - Beskriv vilka positiva effekter som projektet förväntas att bidra till utifrån forskning 

och beprövad erfarenhet på kort och lång sikt. Dessa kan vara för målgruppen, 

samverkansaktörer, andra samhällsaktörer och både innehålla mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster. Tydliggör även i vilka verksamheter framtida kostnadsminskningar 

förväntas att ske. 

Förväntat resultat  

Projektet förväntas resultera i: 

• En förvaltningsövergripande organisation och dokumenterade samarbetsstrukturer för 
ledning och stöd i arbetet med barn och unga. 

• Ett etablerat resursteam som arbetar tvärprofessionellt och förvaltningsövergripande 
under ledning av en förvaltningsövergripande organisation, på minst två pilotskolor. 

• Ökad kunskap om målgrupp och antal genom kartläggningar utifrån riskfaktorer. 

• Utvecklade arbetsmetoder och strategier för mobilt resursteam för att möta de hinder 
som finns inom elevers och familjers system för att nå måluppfyllelse i skolan och 
trygga uppväxtvillkor. 

• Förstärkt grundkompetens i personalgrupperna och förmåga att i pyramidens bas 
hantera liknande utmaningar. 

• Utvecklad och dokumenterad kunskap kring olika insatsers effekter på individnivå 

• Framtagande av mått för att mäta resultat kopplat till samverkan i det 
förvaltningsövergripande arbetssättet. 

 
Resultatet förväntas ge effekter för målgruppen på kort och lång sikt, beskrivet nedan: 
 
Socioekonomiska effekter på lång sikt 
Inom det nationella arbetet med sociala investeringar finns en omfattande forskning. Nedan 
visas några exempel på offentliga kostnader och effekter på lång sikt. Dessa visar att det 
räcker att lyckas med ett enda barn för att på lång sikt tjäna in betydligt mer än kostnaderna 
för hela projektet.  
  

• En misslyckad skolgång kan kosta mellan 10-15 miljoner kronor per person under ett 
liv. (Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017)) 

• En gängkriminell person som är aktiv i 15 år kostar samhället ca 23 miljoner kronor. 
(Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017)) 

• Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även om det kostar mycket 
(t.ex. 500 000 kr), är en mycket lönsam affär som kan ge 40 mnkr eller mer tillbaka 
om man lyckas. Man behöver i stort sett bara lyckas en gång på hundra för att det ska 
löna sig. (Källa: Ingvar Nilsson, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån (2008)) 

 
Samhällets kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om riskbeteenden 
och psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. Kostnaderna för en 
familjehemsplacering under två år uppgår till mellan 640 000 – 1,6 miljoner kronor och för 
en HVB-placering under totalt ett år till ca 2,5 miljoner kronor. Inom grundskolan finns en 
årskostnad på 600 tkr för en placering i den centrala särskilda undervisningsgruppen Källan. 
Om dessa insatser inte visar sig tillräckliga blir kostnaderna ännu högre.  
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Kommunala effekter på kort och lång sikt  
Genom att följa upp insatser för individ, familj eller en skolenhet kan effekten av den direkta 
insatsen beskrivas och värderas. Det är mer komplext att räkna på ekonomiska effekter på 
kort och lång sikt då det kräver uppföljning under lång tid. Det är i detta sammanhang som 
den forskning som hänvisas till ovan blir adekvat att referera till, utifrån de antagna effekter 
som olika typer av insatser eller riskbeteenden genererar.  
  
Man kommer, baserat på individens förutsättningar och behov, att kunna se effekter av det 
mobila teamets arbete redan under insatstiden, 6-9 månader. Situationen kring den unge 
förbättras och det i sin tur innebär färre insatser i framtiden (minskat lidande och lägre 
kostnader).  
  
Via systematisk uppföljning kvalitetssäkras och följs insatsen upp. Förväntade effekter på 
kort sikt är till exempel;  
  
Skola  

• Högre närvaro: Skolfrånvaro är en mycket stor riskfaktor för psykisk ohälsa och 
senare utanförskap. Bland annat påverkas eleven möjligheter att nå målen i skolan, 
men även social utveckling påverkas negativt. Att stimulera motivation och främja 
skolnärvaro är ett mycket viktigt mål för skolan och alltid ett prioriterat område i de 
fall det finns flera utmaningar för en elev.  

• Ökad trygghet och studiero: Är politiska mål i Uddevalla. Detta är två viktiga 
faktorer som påverkar trivsel, vilket i sin tur påverkar möjlighet till ökad 
måluppfyllelse.  

• Ökad måluppfyllelse: När man inom skolan talar om måluppfyllelse är det ofta ur 
perspektivet att få behörighet till ett gymnasieprogram. Forskning visar tydligt att 
elever som inte får behörighet till ett gymnasieprogram har betydligt större risk att 
hamna i utanförskap, med ökad risk för psykisk ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, 
missbruk m.m. 

  
Familjesystemet 

• Stärkta relationer: Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den 
psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Goda relationer mellan barn och 
föräldrar, bättre samspel i familjen, mindre konflikter, skapat en hanterbar vardag. 

• Stress, psykisk hälsa och arbetsförmåga: Insatsen minskar risken att föräldrar blir 
sjukskrivna. Sjukskrivna föräldrar riskerar inte bara att belasta välfärdssystemet, utan 
ökar också risken för psykisk ohälsa och en mer sårbar uppväxtmiljö för barnen. 

• Ökat samarbete med och förtroende till skola och andra myndigheter: Har man inte 
föräldrarna med sig så kommer man ingenstans i förändringsarbetet och de blir 
mindre benägna att söka/ta emot hjälp vid behov. Därför är det viktigt att bygga en 
relation och skapa ett gott samarbete, med barnets behov i centrum. 

• Föräldrars delaktighet i skolan: Att aktivt hjälpa barnet att lyckas i skolan, visar sig 
genom forskning vara en faktor som bidrar till bättre förutsättningar att klara 
eventuella andra svårigheter. 
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Barn/ungdom 

• Bättre relationer: Till föräldrar och andra viktiga vuxna. Forskning visar att det är en 
stor och viktig skyddsfaktor i barn och ungdomars liv. 

• Ökad kunskap om sig själv och sina behov: Beroende på den unges problematik kan 
det tex handla om färdigheter i konflikthantering, impulskontroll, ökade sociala 
färdigheter, kontakt med och möjlighet att uttrycka sina känslor m.m. 

• Ökad psykisk hälsa: 50% av all psykisk ohälsa visar sig som en första episod redan 
innan 14 års ålder och börjar inte som diagnoser utan som problem - inåtvända och 
utagerande. Tack vare upparbetande av positiva relationer, ökat självförtroende och 
självkänsla, fungerande skolgång m.m. så ökar den psykiska hälsan hos den unge. 

• Ökad framgång i skolan: Erfarenhet av framgång i skolan samt upplevelse av trivsel i 
skolan är, enligt forskning, skyddsfaktorer som tydligt kan reducera påverkan av 
risker, minska risken för negativ utveckling samt främja självförtroende och 
prestationsförmåga. 

• Ökad framtidstro: Tro på sig själv och sin förmåga. Verktyg till att kunna utvecklas 
till en trygg och ansvarsfull vuxen som inte är beroende av samhället. 

  
 
Effekter efter 1-3 år  
Förutom positiva effekter för den enskilda familjen så kan man förvänta att; 

• Personal inom både socialtjänst och skola har blivit skickligare på att identifiera barn 
och unga i behov av denna insats. Fler familjer får tidig hjälp och kommer därmed 
inte att vara i behov av utredning och insatser inom socialtjänstens myndighetssida 
eller Källan. Istället för att arbeta med akuta insatser (som sällan är effektfulla) så 
förebyggs den negativa utvecklingen i ett tidigt skede där det fortfarande finns en 
motivation till förändring hos familjen. Rätt insats i rätt tid. 

• Vi kommer att kunna se effekter i våra organisationer avseende förstärkt 
grundkompetens i personalgrupperna. Förstärkt kompetens och förmåga att i 
pyramidens bas hantera liknande utmaningar, vilket i sin tur leder till färre ärenden 
uppåt i pyramiden då negativ utveckling bromsas i tid.  

• Ovan leder till att vi bromsar den negativa utvecklingen av ständigt ökade behov av 
resurser i toppen av pyramiden.   

• Utvecklad samverkan (på riktigt) mellan förvaltningarna, ökad förståelse för och 
kunskap om de olika kommunala uppdragen och mellan delar i den kommunala 
organisationen som innebär samsyn i grundläggande frågor avseende barn och unga. 
Detta underlättar konkret samarbete och skapar effektivare arbetssätt genom tidiga 
samordnade insatser. Denna form av samverkan är något vi länge önskat få till och 
genom detta samverkansarbete kan vi skapa en samverkan som inte bygger på 
person, utan på organisation.  

• Förändrat tänk gällande TSI (tidiga samordnande insatser) som genomsyrar hela 
organisationen - ända från politiker till utförare 

 

 

Organisation och innehåll - Beskriv projektets organisation och genomförande mer konkret. 

T.ex. projektägare, projektledare, projektmedarbetare, arbetsgrupper, styrgrupper, aktiviteter 

samt vem/vilka som ansvarar för vad? Vid beviljad ansökan ska en projektplan tas fram. 
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Projektet är förvaltningsövergripande med delat ägarskap, med utgångspunkt i det har 
styrgrupp och arbetsgrupp organiserats enligt nedan;  
 
Styrgupp 
Mötesstruktur: 2-3 gånger per termin 
Uppdrag: Leda arbetsgrupp, rapportera till förvaltningsledning/politik 
Peter Madsen, Avdelningschef Grundskola (projektansvarig) 
Maria Kullander, Avdelningschef Socialtjänst (projektansvarig) 
Lisa Thörn, Sektionschef Grundskola 
Mathias Lind, Enhetschef Elevhälsa 
Kerstin Windemo, Sektionschef Socialtjänst 
Ninni Söderving, Enhetschef Socialtjänst 
 
Arbetsgrupp 

Mötesstruktur: varannan vecka 
Uppdrag: Genomföra uppdraget enligt projektbeskrivning, rapportera till styrgrupp 
Mathias Lind, Enhetschef Elevhälsa (projektsamordnare) 
Ninni Söderving, Enhetschef Socialtjänst (projektsamordnare) 
Lisa Thörn, Sektionschef Grundskola 
Louise Idestål, Enhetschef Socialtjänst 
Ellinor Ekensskär, Enhetschef Socialtjänst 
Charlotta Olsson, Enhetschef Grundskola 
Stefan Larsson, Enhetschef Grundskola 
Marcus Uppström, Verksamhetsstrateg Grundskola  
 
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att definiera uppdragen gällande 
förvaltningsövergripande samarbete samt avseende uppdraget om att utveckla nya 
arbetsmetoder genom Team med mobilt arbetssätt. Dessa processer kommer arbetsgruppen 
arbeta med under kvartal 1 och kvartal 2 med målsättningen om att under kvartal 3 påbörja 
införande av nya samverkansformer samt starta arbete med Team med mobilt arbetssätt. 
 
Projektet ska med utgångspunkt i det befintliga arbete som idag fungerar väl och 
tillsammans med nuvarande organisation och uppdrag utveckla nya arbetssätt, metoder och 
strukturer. Vi anser att utvecklingsarbete av Team med mobilt arbetssätt ska påbörjas 
tillsammans med några pilotskolor som väljs ut där arbetssätt och metoder får utvecklas. 
Dessa skolor väljs ut av grundskolans ledning i dialog med socialtjänst och rektorer. Det är 
vår bedömning att vi inte samtidigt kan börja arbeta med alla elever som definieras av 
målgruppen ovan, utan sannolikt kommer det att röra sig om 2-4 skolenheter under 
projekttiden. Utifrån erfarenheter vi tagit del av från liknande verksamheter i andra 
kommuner bedömer vi att teamet kommer att kunna arbeta med cirka 10-15 familjer per år. 
De skolenheter som ingår i utvecklingsarbetet kommer att inleda med en intern kartläggning 
på sin enhet av de elever som tillhör målgruppen för projektet, utifrån de tre definierade 
riskfaktorerna ovan. Detta för att tydliggöra hur många elever som skulle kunna vara aktuella 
för denna typ av insats, men också för att kunna följa utveckling över tid. Metod för att 
genomföra denna typ av kartläggning blir då också en del av utvecklingsarbetet inom ramen 
för projektet och som i förlängningen blir en del av metodiken för att identifiera vilka elever 
som tillhör målgrupp för Teamet med mobilt arbetssätt.  
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Synergieffekter som kan förväntas utifrån utvecklingsarbetet är att ett lärande kommer att 
ske i hela organisationen när metod och arbetssätt sprids. Basen i verksamheterna kommer 
att lära av teamets arbetssätt och metoder, vilket i sin tur får effekten att basen i ett ännu 
tidigare skede bättre kan möta och hjälpa elever med behov. Det innebär att vi på sikt 
kommer att hjälpa betydligt fler barn och unga än de 10-15 vi beräknar att vi når inom 
projektets ramar.  

 

Resurser - Ange projektets totala kostnader per år uppdelat på t.ex.  personal, 

kompetensutveckling, hyra av lokaler eller inköp av material. Sociala investeringsmedel kan 

sökas för max hälften av den totala kostnaden. 

 
Kostnader  År 1  År 2  År 3  Summa  

 1 Specialpedagog 750 tkr     750 tkr   750 tkr   2250 tkr 

  1 Socialpedagog  650 tkr   650 tkr   650 tkr   1950 tkr 

  1 Familjebehandlare  650 tkr  650 tkr   650 tkr   1950 tkr 

  0,5 Arbets-/handledning  350 tkr  350 tkr   350 tkr   1050 tkr 

  Följeforskning och 

kompetensutveckling 

100 tkr 100 tkr  100 tkr     300 tkr 

               

               

Summa     2500 tkr   2500 tkr   2500 tkr   7500 tkr 

50 %    1250 tkr 1250 tkr   1250 tkr    3750 tkr 

 

 

Uppföljning – Beskriv hur projektets effekter och resultat ska följas upp. Hur och när ska 

resultatet mätas? Har ni redan förslag på mått får ni gärna beskriva dessa. Vid beviljande ska 

en plan för uppföljning och utvärdering tas fram. 
 

Projektet kommer att följas upp och kvalitetssäkras genom metoden Systematisk 
uppföljning. Då projektet fokuserar på att bygga upp en förvaltningsövergripande 
organisation och utveckla nya arbetssätt, metoder och strategier för att på sikt nå det 
övergripande målet kommer uppföljningen att fokusera på process- såväl som effektmål. 
Om projektet beviljas sociala investeringsmedel kommer en plan för uppföljning och 
utvärdering tas fram. Planen kommer utgå från de förväntat resultat och kommunala 
effekter på kort och lång sikt som beskrivs under “Effekter” i denna ansökan. Framtida 
uppföljning kommer även att innehålla ett socioekonomiskt perspektiv. 
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Förankring och Implementering – Beskriv hur projektet är förankrat i de egna verksamheterna, 

förvaltningsledningarna och nämnderna såväl som hos samverkansaktörer. Beskriv även 

förutsättningar för implementering i ordinarie verksamheter efter projektettidens slut. 
 

Underlag för ovan beskrivet utvecklingsarbete har varit uppe för beslut i både 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna beslutade att 
godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med Team med mobilt 
arbetssätt enligt förslag.  
  
Förvaltningsledningen är överens om att detta arbete ska prioriteras och en gemensam 
styrgrupp med avdelningschef, sektionschef samt enhetschef från socialtjänst och Barn- och 
utbildningsförvaltning har formats och påbörjat ett utvecklingsarbete. Styrgruppen har i sin 
tur skapat en arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram en plan för ökad samverkan och 
förarbeta en implementering av utvecklingsarbete via Team med mobilt arbetssätt. 
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att definiera uppdragen gällande 
förvaltningsövergripande samarbete samt avseende uppdraget om att utveckla nya 
arbetsmetoder genom Team med mobilt arbetssätt. Gruppen har bokade tider varannan 
vecka under hela våren och arbetet startas med att det görs en nulägesanalys kring var vi 
befinner oss och vart vi vill, utifrån projektplan och organisation. 
 
Projektet ska utveckla nya arbetssätt, metoder och strukturer med utgångspunkt i det 
befintliga arbete som fungerar väl idag och i och med detta finns bra förutsättningar för 
implementering i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.  
 

 

Etiska överväganden – Finns det etiska överväganden som behöver beaktas i form av 

exempelvis rättighetsperspektiv, sekretess eller liknande? 

Nej, det bedöms inte finnas etiska överväganden utöver de som görs löpande i ordinarie 
verksamhet. 
 

 
 
 
 
Roger Granat    Staffan Lindroos 
Förvaltningschef   Förvaltningschef 

Socialtjänsten   Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Maria Kullander   Peter Madsen 
Avdelningschef   Avdelningschef 
Socialtjänsten   Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 

 

Blanketten skickas till: socialainvesteringsmedel@uddevalla.se  

mailto:socialainvesteringsmedel@uddevalla.se


Grundkriterier  

Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag.  
Samarbetet i projektet ska ske mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. 

Projektets parter beskriver långt utvecklade tankar om en förvaltningsövergripande 

ledningsstruktur som samlas kring det gemensamma uppdraget som ska lösas, men som 

samtidigt har sin utgångspunkt i befintlig ledningsstruktur.  

Projektet uppfyller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala investeringar och 

ligger i linje med angivna styrande dokument 
Projektet ligger mycket väl i linje med Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala 

investeringsmedel. Insatserna kommer att rikta sig till barn och unga inom grundskolan där 

det finns en samlad oro från socialtjänsten, skolan och familjen utifrån en kombination av tre 

väldefinierade riskfaktorer. Forskning visar att målgruppen för insatserna löper en ökad risk 

för ett långvarigt socialt utanförskap om inget görs. Projektets sökande parter har genom en 

kartläggning sett att det finns ett stort behov av att jobba gemensamt och tidigare i processen 

för att möta denna grupp innan problemen vuxit sig allt för stora. Således finns stor potential 

till mänskliga och samhällsekonomiska vinster inom ramen för projektet. 

Arbetssättet som byggs upp kommer att grundas i en gemensam och förvaltningsövergripande 

ledningsstruktur som förväntas etablera en gränsöverskridande samverkan. Då denna ska 

utvecklas utifrån befintlig organisation och då projektet redan i detta tidiga skede verkar vara 

välförankrat hos berörda nämnder och förvaltningar verkar förutsättningarna för eventuell 

implementering i framtiden goda. 

Projektet ligger även väl i linje med styrande dokument såsom översiktsplanen och strategisk 

plan då insatserna bland annat kan förväntas bidra till att utveckla ett tryggare samhälle samt 

öka förutsättningarna för att fler barn och unga får en god och trygg utbildning inför 

framtiden. 

Urvalskriterier  

Resultat  
Projektet ska leda till att barn och unga med angivna riskfaktorer, ska fångas upp tidigt och 

erbjudas hjälp och stöd innan problematiken hunnit bli alltför befäst. Detta förväntas leda till 

mindre omfattande insatser vilket minskar både personligt lidande och samhälleliga 

kostnader. Projektet förväntas bidra till ökad kompetens, strukturer och samverkan för att 

åstadkomma: 

 Rätt insats i rätt tid för barnet och familjen 

 Minskat behov av socialtjänstens biståndsbedömda insatser och Källans verksamhet 

 Ökat antal barn som uppfyller skolans mål 

 Minskad psykisk ohälsa 

 Ökat välmående hos familjerna 

 Minskad kriminalitet och droganvändande 

Potential 
Genom att i ett tidigt skede fånga upp barn och unga med risk för utanförskap bedöms 

projektet ha stor potential att minska både mänskligt lidande hos den unge och dennes familj 

samt minska samhällsekonomiska kostnader. Statistik och forskning visar att samhällets 

kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om riskbeteenden och 

psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. Forskning visar tydligt att 

elever som inte får behörighet till ett gymnasieprogram har betydligt större risk att hamna i 

utanförskap, med ökad risk för psykisk ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, missbruk m.m. 

Erfarenhet av framgång i skolan samt upplevelse av trivsel i skolan är, enligt forskning, 

skyddsfaktorer som tydligt kan reducera påverkan av risker, minska risken för negativ 



utveckling samt främja självförtroende och prestationsförmåga. Goda relationer mellan barn 

och föräldrar, bättre samspel i familjen, mindre konflikter, skapar en hanterbar vardag och har 

stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. 

Vidare innebär projektet att pröva en ny förvaltningsövergripande organisation för dessa 

frågor, med målsättning att tydligare utgår från barnets behov snarare än utifrån 

organisationens gränsdragningar av ansvar. Detta kommer att leda till utvecklad samverkan 

mellan förvaltningarna, ökad förståelse för och kunskap om de olika kommunala uppdragen 

och mellan delar i den kommunala organisationen som innebär samsyn i grundläggande 

frågor avseende barn och unga. Detta underlättar konkret samarbete och skapar effektivare 

arbetssätt genom tidiga samordnade insatser. Denna form av samverkan har efterfrågats under 

en längre tid och genom detta samverkansarbete kan en samverkan som inte bygger på person 

utan på organisation skapas.  

Genomförbarhet 
Då projektet är väl förankrat i berörda nämnder, samt att organisation och 

implementeringsarbete redan är påbörjat, bedöms projektet vara realistiskt planerat och 

därmed genomförbart under projekttiden.   

Utifrån erfarenheter från liknande verksamheter i andra kommuner är bedömningen att teamet 

kommer att kunna arbeta med cirka 10–15 familjer per år.  Basen i verksamheterna kommer 

att lära av teamets arbetssätt och metoder, vilket innebär att betydligt fler barn och unga än de 

10–15 som kommer arbetas med inom projektets ramar kommer att bli hjälpta.  

Förankring och möjlighet till implementering  
Projektet bedöms vara förankrat och relevanta aktörer bedöms ha kapacitet för framtida 

implementering. Förslaget är förankrat i förvaltningsledningarna som tillsatt en 

förvaltningsövergripande ledningsgrupp som har i uppdrag att tydliggöra projektet och 

definiera bärande delar. Därtill har både Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 

beslutat godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med Team med 

mobilt arbetssätt.  
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Dokumenttyp:  Riktlinjer 

Dnr: KS 2020/000286 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: 2020-05-13, § 118 

Dokumentansvarig:  utredare, enheten för planering och styrning, ekonomiavdelningen, 

kommunledningskontoret 

Senast reviderad:  
 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel  
Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige 2020-05-13. Kommunstyrelsen utser 

för varje mandatperiod en politisk styrgrupp som ansvarar för innehåll och 

revidering av riktlinjerna. 

Uddevallas sociala investeringsperspektiv  
Ett socialt investeringsperspektiv innebär en förskjutning från att betrakta insatser 

inom välfärdsområdet som kostnader, till att betrakta dem som investeringar i 

humankapital. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett 

bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskningar hos aktörerna.   

 

Sociala investeringar är ett sätt att väga de kortsiktiga kostnaderna som uppstår för 

en insats mot de långsiktiga vinsterna. Genom tidiga insatser kan ett negativt 

händelseförlopp undvikas och därmed minskar människors utsatthet och framtida 

kostnader för reaktiva insatser. Med tidiga insatser menas insatser i tidig ålder 

eller tidigt i en process.   

 

Arbetet med sociala investeringsmedel handlar också om att främja 

gränsöverskridande samverkan och att skapa en struktur för att testa nya 

arbetssätt.  

 

Styrande dokument  
Sociala investeringar ska ses som ett verktyg för att nå Uddevalla kommuns vision 

och kommunfullmäktige strategiska plan samt flerårsplan.  

 

Kommunfullmäktige har möjlighet att prioritera områden för kommunens sociala 

investeringar. Beslut om prioriterade områden kan fattas i samband med 

flerårsplan och budget. 

Syfte  
Syftet är att genom gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och 

effektiva metoder för att bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida 

utsatthet och samhällsekonomiska kostnader.   

Mål  
Målet är att de insatser och metoder som bedöms generera mänskliga och 

ekonomiska vinster för samhället ska implementeras i ordinarie verksamhet. På 

längre sikt är målsättningen att nå ett samlat socialt investeringsperspektiv i hela 

kommunens organisation. 
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Ansökningsprocessen   
De nämnder, stiftelser, bolag eller ideella föreningar som har en gemensam idé till 

en social investering fyller i en idéprövningsblankett och skickar denna till en 

central arbetsgrupp. I denna ska de sökande bland annat kortfattat beskriva behov, 

innehåll, målgrupp samt mål för projektet. Den centrala arbetsgruppen lyfter 

sedan idén för prövning och beslut i kommundirektörens ledningsgrupp. Om 

kommundirektörens ledningsgrupp anser att idén är tillämpbar inom ramen för 

sociala investeringar skriver verksamheterna sedan fram en mer utförlig ansökan 

med stöd av den centrala arbetsgruppen. 

Beslut och genomförande  
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i 

Uddevalla kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i 

berörda nämnder. Därefter skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är 

beredande instans för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt 

ärende. 

 

Vid bifall ansvarar projektägaren för att en styrgrupp för projektet utses och att en 

projektbeskrivning som i detalj beskriver det framtida arbetet, tas fram. 

Styrgruppen kontrollerar och styr projektet utifrån plan och ansvarar för den årliga 

uppföljningen samt slutrapporteringen till berörda nämnder och kommunstyrelsen.  

Grundkriterier  
Beslutade projekt genomförs med ett nämndövergripande perspektiv, i 

projektform och under en begränsad tidsperiod. För att ansöka om sociala 

investeringsmedel krävs:  

• Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. Utöver 

detta får gärna samverkan med andra offentliga verksamheter, näringsliv 

och idéburen sektor ske.  

• Att projektet uppfyller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala 

investeringar och ligger i linje med angivna styrande dokument och 

eventuella prioriterade områden  

  

Urvalskriterier  
Ansökningar kommer i bedömningsprocessen att prioriteras utifrån både 

grundkriterier och urvalskriterier.  

• Prioriterat område - Idén rör något av de eventuellt prioriterade områdena  

• Resultat - Det resultat insatsen förväntas leda till, mänskliga såväl som 

ekonomiska.  

• Potential - Har tidigare forskning visat att insatser som föreslås har en 

koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar projektet till att nya 

lösningar utvecklas och testas?  

• Genomförbarhet - Är planering av aktiviteter rimliga i förhållande till 

uppsatta mål?  

• Förankring och möjlighet till implementering – Är projektet förankrat hos 

relevanta aktörer? Finns det en kapacitet att ta emot och implementera 

resultat? 
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Uppföljning och utvärdering  
I samverkan med den centrala arbetsgruppen ska en plan för uppföljning och 

utvärdering tas fram för varje beviljat projekt. Planen ska visa på vilka mål som 

ska uppnås genom projektet, vilka insatser som ska genomföras för att uppnå 

målen, samt på vilket sätt insatsernas genomförande och effekter ska mätas. 

Planen ska också ange med vilka intervall som uppföljningen ska ske och 

projektet ska därefter följas upp löpande i VUV-IT.  

 

Projektledaren ska rapportera en årlig uppföljning till projektets styrgrupp, 

berörda nämnder och kommunstyrelsen i samband med nämndernas 

verksamhetsberättelse. Utöver den årliga uppföljningen ska en slutrapport tas 

fram. Slutrapporten ska innehålla en utvärdering av insatsens effekter på angivna 

mål och syfte.   

 

Flertalet utvärderingar som genomförts av sociala investeringar de senaste åren 

visar att det är svårt att göra samhällsekonomiska kalkyler rörande vilken 

“avkastning” eller “besparing” en social investering kommer att ge i framtiden. 

Av denna anledning ställer inte kommunen krav på en samhällsekonomisk 

utvärdering av varje projekt. Däremot ska ett samhällsekonomiskt perspektiv 

finnas med i slutrapporteringen.  

Ekonomi  
Projektet ska till 50 % medfinansieras av sökande parter. Medfinansiering kan 

vara både egna medel och egen arbetsinsats. Skulle sökande parter redan beviljats 

andra projektmedel från kommunen får dessa inte räknas med i den egna 

medfinansieringen. Medel för ordinarie verksamhet eller befintliga projekt 

finansieras inte.  

 

Ansökan ska innehålla en analys över hur projektet på sikt kan bidra till 

samhällsekonomiska vinster.  

 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i kommunens flerårsplan om hur mycket 

medel som ska finnas till sociala investeringar för kommande år.  

Ekonomisk redovisning  
Utbetalning sker månadsvis via kommunbidrag. Uppföljning av kostnaderna sker 

vid varje delårsbokslut och eventuella avvikelser mot budgeterade kostnader 

kommenteras.  

Implementering  
Om ett utvärderat projekt bedöms som framgångsrik är målsättningen att dess 

arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet och skalas upp så att fler 

personer i den berörda målgruppen får ta del av den. En utvärdering kan också 

visa att vissa delar av projektet varit framgångsrik och då bör endast de effektiva 

metoderna och arbetssätten lyftas för implementering och spridas i organisationen. 

Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår rekommendation om eventuell 

implementering efter att projektet utvärderats i samband med slutrapportering. 

Därefter för berörd nämnd upp eventuell implementering och behov kopplat till 

denna i ordinarie budgetdialog. I de fall som implementeringen rör flera nämnder 
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i samverkan så lyfter kommunstyrelsen eventuell implementering i ordinarie 

budgetdialog. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra 

Götaland 

Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 

beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 

handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök 

i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet med 

nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund för Västra 

Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och framtagande av 

delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 

aktörer.  

 

Fyrbodals förbundsdirektion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta 

handlingsplan för suicid 2020-2025. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Protokoll från Fyrbodals Kommunalförbund om handlingsplan för suicid 2020-2025 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen  

 

att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, samt  

 

att uppdra åt lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri att upprätta en lokal handlingsplan  

 

 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 

beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet 

med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och 

suicidförsök i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i 

arbetet med nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund 

för Västra Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och 

framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för 

samarbete med andra aktörer.  
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I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och 

regionalt. Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional och lokal 

vårdsamverkan med genomförande av Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 

hälsa. På samma vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och lokalt. 

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa ansvarar för 

uppföljning av denna handlingsplan. För att följa handlingsplanens mål över tid har ett 

antal indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna ska göra det möjligt att 

jämföra processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 

Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med fördel identifiera egna indikatorer 

för den uppföljning/ utveckling man vill se. 

För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som 

integreras i ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som regionens alla 

verksamheter.  

Områden som identifierades i samband med det inledande rådslaget utgör grund för 

handlingsplanens aktiviteter.  

 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer  

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer  

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap  

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 

Annikki Norén, ordförande Lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri, annikki.noren@uddevalla.se 





Tjänsteskrivelse 
2020-09-29 

 

 
 

 

Handlingsplan suicidprevention  

Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om handlingsplan 
suicidprevention.  

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i 
Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma 
suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.  

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för suicidprevention och 
denna skickades i november 2019 på remiss till huvudmännen. Synpunkter som inkom har 
omhändertagits.  

Bedömning och synpunkter 

Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) och SRO har ställt sig bakom handlingsplanen. VästKoms styrelse beslutade vid sitt 
möte 2020-09-01 att ställa sig bakom handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och att 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen.  

Koppling till mål 

Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och 
omsorg. 
 
Ansvarig tjänsteperson 

Titti Andersson 
Teamchef Välfärdsutveckling 
Fyrbodals kommunalförbund 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.



6

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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2020-08-11 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 

Förslag till ställningstagande 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 
2025 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna 
att ta beslut om handlingsplanen.  

 
Ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, 
Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck 
direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom 
och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 
förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar 
inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre 
brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter 
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 
bakom handlingsplanen.  

 

Göteborg 2020-08-11 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 
Verkställande Direktör, VästKom Chef välfärdsutveckling, VästKom 

 
 

Bilagor:  

Handlingsplan för suicidprevention 
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  
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