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Sammanträde
Plats och lid

Hälsopolitiska rådet
Kompassen, 13:00-16:30

Ledamöter

Angelica Lundgren Bielinski (M) vice ordf. Norra Hälso-och
sjukvårdsnämnden
Ingela Ruthner (M) kommunstyrelsen
Babak Chalousi (C) kommunstyrelsen
Stefan Skoglund (S) kommunstyrelsen 13:00-16:05
Patrik P etre, avdelningschef strategisk samhällsplanering 13:00-14:30
Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschefbarn och utbildning
Malin Krantz, förvaltningschef socialtjänsten 13:00-16:00
Katarina Hansson, förvaltningschef kultur och fritid
Paula Nyman, stabchef samhällsbyggnad
Mats Johansson, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Anders Olsson, verksamhetschef primärvården
Agnetha Uppström, klinikchef tandvården
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare kommunledningskontoret
Anna-Lena Lundin, sekreterare kommunledningskontoret
Anna Svensson, sektionschef socialtjänsten § 19
Ulrika Engelbrektsson, drogförebyggare barn och utbildning § 19
Katharina Garcia Bliime, chef Dalabergs vårdcentral §23

Utses all juslera
Jusleringens plats och lid
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Anna-Lena Lundin
Underskrift ordförande
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Angelica Lundgren Bielinski
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§ 18

Dnr KS 2750/75

Upprop
Ordföranden hälsar välkommen och förrättar npprop.
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§19

Dnr KS 2777/59

Drogförebyggande - systematik och framtid
Sammanfattning

Anna Svensson, sektionschef socialtjänsten och Ulrika Engelbrektsson,
drogförebyggare barn och utbildning berättade om det drogförebyggande arbetet.
strategin är reviderad och förändringarna för kommande år är följande:
Tre heltider, tydliggöra roller och fördelning av uppdragen
Ökat samarbete med föreningslivet
ANDT-information till nyanlända samt till personalen på boendena
Ökad kunskap i ANDT för personal inom IFO sommöter unga med
missbruksproblem
Genomföra aktiviteter på fritidsgårdarna för att öka ungdomars
kunskap om ANDT
Har ett gott samarbete med ungdomsmottagningen och B UP.
Levnadsvaneundersökningen LUPP och drogvaneundersökning genomförs under 2016
och blir ett mått för hur vi ligger till i kommunen.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 2707/43

Rundan -aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
Katarina Hansson, forvattningschef kultur och fritid
En "Hålligång Park" vid Bjursjön är helt klar om några veckor. Utegymmet är
redan klart och en motorikana för barn och ungdom håller på att slutföras.
Cumuluskrail är ett projekt där 6 ungdomar skall ordna aktiviteter för andra
ungdomar under sommaren. Syftet är att ge de 6 ungdomarna, som innan
projektet stod utanför arbetsmarknaden, erfarenheter samt att ge sommarlediga
ungdomar fler kultur/sportaktiviteter m.m.
Mats Johansson, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Flyktingströmmen har medfört ett ökat arbete av tillsyn av boenden. Vi jobbar
med individanpassat brandskydd t.ex. mot socialtjänsten som har brukare
boende i egna hem.
Paula Nyman, stabchef samhällsbyggnad
Pågår ett projekt för att inventera tillgängligheten och uppdatera
tillgänglighetsdatabasen.
"Häng på Hamngatan (Å-rummet)" 1-2 juli. Mycket aktiviteter som yoga,
crossfit, återbruk, musik, servering, biblioteket flyttar ut, hängmattor i lindarna
m.m. Samtidigt kommer man att diskutera hur Å-rummet kan användas.
Klotter- vmje dag polisanmäls klotter i centrum, samarbete med
centrumföreningen.
Utveckla parkerna för att göra dem säkrare.
Hans-Lennart Schylberg, forvallningschef barn och utbildning
Man kommer att under sommaren kartlägga behovet av undervisning för
nyanlända barn på Bokenäs flyktingboende, för att se vilken kunskapsnivå de
har. Eventuellt kommer man att sköta undervisningen på plats på boendet.
Inge/a Ruthner (M)
Berättade om Elisabeth Svantesson moderat riksdagsledamot, som har besökt
vuxenutbildningen på Il7 fOr att se hur Uddevalla arbetar med integration. Hon
träffade både elever och pedagoger och var imponerad över Uddevalla kommuns
arbete med dessa frågor.
Stefan Skoglund (S)
Socialnämnden har träffat en överenskommelse med Saronhuset om att starta ett
härbärge.
Mycket arbete med budgeten.
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Angelica Lundgren Bielinski (M)
Norra hälso-och sjukvårdsnämndens beslut om Mål och inriktining har inte
tagits än, återkommer med det på höstmötet
7,1milj kr kommer att betalas ut extra till vårdcentraler i Fyrbodal p.g.a.
flyktingströmmen.
Agnetha Uppström, klinikch~ftandvården
Alla vuxna invandrare har rätt till akut tandvård och det har varit ett stort tryck
på tandvården och man har fått gjort prioriteringar, men nu har det värsta trycket
lagt sig.
När det gäller övrigt integrationsarbete så kan tandläkare från t.ex. syrien gå
bredvid och språkskugga och sedan söka utbildning för att få sin legitimation.
Samtliga.forvaltningschefer
Informerade från ett möte Uddevalla kommun har haft med polisen.
Några av punkterna som diskuterades:
-Sammankomst på Dalaberg där två gäng skulle göra upp, ett invandrargäng och
ett bilburen ungdomsgäng, totalt ca 40 personer.
-En avhysning av tiggare bakom Kvantum
-l-Iar varit ett antal bråk på boende för ensamkommande flyktingbarn
-Hot mot anställda på kommunen
-Polisens nya organisation
-Svart uthyrning av lägenheter
-Grannsamverkan
-Aktiviteter på skolavslutningen
-Flyktingsituationen
-Tjejer mer utsatta än killar
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Dnr KS 2015/00252

Tertialredovisning - Hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel
samt VuVit-rapportering på KF mått: Förutsättningarna för god
och jämlik hälsa ska öka
Sammanfattning
Hälsopolitiska rådet har för 2017 beviljat utvecklingsmedel till l O projekt. De flesta
projekten har efter en uppstartssträcka nu kommit igång med utvecklingsarbetet och
redovisat tertialets insatser.
Den tydliga politiska prioriteringen och ett nytt folkhälsoavtal talar får att det finns goda
förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete inom folkhälsa/social hållbarhet.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett horisontellt (som samtliga nämnder/
förvaltningar har ansvar för) målsatta mått för folkhälsa: Förutsättningarnaför god och
jämlik hälsa ska öka. Tertialredovisningen från förvaltningarna visar på ett flertal
insatser som på lång sikt kan antas påverka resultatet positivt. Specifika insatser, utöver
vålds- och drogföre byggande, för att minska risken för skador bland barn och unga (014 och 15-24 år) där Uddevalla har ett betydligt sämre resultat är snittet saknas dock.
Påverkan från omvärlden i form av ökad andel barnlunga som anlänt till Sverige mitt i
skolåldern kräver särskilda insatser för att inte resultatet för t.ex. barnfattigdom,
behöriga till gymnasiet och arbetslöshets bland unga ska påverkas negativt. Tydlighet
från ledning kring det organisatoriska sammanhanget får social hållbarhet/folkhälsa
behöver utarbetas/utvecklas vidare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16
Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar
att frågan om att ge folkhälsoutvecklaren i uppdrag att stödja samordning av
förvaltningarnas arbete kring försbyggande av barn och ungas skador, bör lyftas i
kommundirektörens ledningsgrupp.
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§ 22

Dnr KS 2015/00684

Folkhälsopris 2016
Sammanlallning
Uddevalla folkhälsopris instiftades av kommunstyrelsen 2008-01-15 efter förslag från
Hälsopolitiska rådet.
Folkhälsopriset har under våren varit utannonserat i Bohusläningen, Uddevalla 7 dagar
och på kommunens hemsida. Information och nomineringsformulär har också funnits
tillgängliga på biblioteken, mötesplatserna, stadshuset och Medborgarkontoret
Totalt finns 19 nomineringar för 2016.
Presidiet för Hälsopolitiska rådet har diskuterat nomineringarna och förordar att rådet
utser UJS Uddevalla Idrottssällskap- Skidsektionen som folkhälsopristagare 2016.
Rådet har dock full möjlighet att enas om någon annan av de nominerade kandidaterna
eller nominera och välja en egen kandidat.
Folkhälsopriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 juni 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16

Beslut
Hälsopolitiska rådet bes! utar
att utse UIS Uddevalla Idrottssällskap- skidsektionen till Uddevallas
folkhälsopristagare 2016.
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Dnr KS 2808/57

lnformartion om vårdcentralen på Dalaberg
Katharina Garcia Bl time, chef på Dalabergs vårdcentral, informerade om vårdcentralen.
Representanter från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun träffades för <@.2
år sedan och diskuterade vårdcentralen på Dalaberg, då lokalerna var i dåligt skick och
man kanske behövde flytta.
Lokalerna är fortfarande i dåligt skick och i behov av renovering, men man har tillfälligt
undanröjt de mest akuta problemen och diskussioner pågår med fastighetsägaren.
Katharina Garcia B!time och hennes personal vill driva vårdcentralen framåt och det har
gett positiva signaler på resultatet.
Hela Dalabergs torg behöver en uppfräschning och ett antal näringsidkare runt torget
har diskuterat olika förslag.
När det gäller Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen bör det klargöras hur
man går vidare när det gäller att samordna arbetet med renovering av vårdcentralen.
Hälsopolitiska rådets vice ordförande, Angelica Lundgren Bielinski (M), Norra Hälsooch sjukvårdsnämnden, tar med sig frågan till Västra Götalandsregionen.
Ordföranden tackar för informationen.
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Dnr KS 1440/59

Systematik kring "Integrerad folkhälsokompetens"
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, visade olika exempel på hur hälsopolitiska rådet
kan jobba vidare med konferenser/utbildningar.
•

Konferenser/utbildningar med stöd av Hälsopolitiska rådet
Önskvärt med särskilt avsatta medel i budget 20 17?
Besluta om kriterier för dessa medel i samband med budgetbeslut?
Rådet tycker att man ökar tydligheten om man avsätter medel i budgeten för specifika
utbildningsområden.
•

Utbildningsdagar
Förslag: Bussresa med statistik på tema barn och unga utifrån LUPPresultatet i mars/april 20 17?
Förslag: Utbildningsförmiddag pre!. 15 november med tema:
• Socialt investeringsperspektiv?
• Hållbart Uddevalla socialt och ekologisk hållbarhet
Hållbarhetsberedningen och hälsopolitiska rådet
tillsammans?
Rådet tycker det var intressant med punkten om en gemensam utbildningsförmiddag
tillsammans med hållbarhets beredningen.
•

Utbildningsinslag på Hälsopolitiska rådets möten
Vad vill ni veta mer om?
Rådets förslag på ämnen var bl. a.: Suicidpreventativt arbete
•

Höstens barnkonventionsfrukostar
Höstens tema är. Skador barn och unga.
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Dnr KS 2701/91

Vattensäkerhet/Vattensäker kommun
Mats Johansson, avdelningschef förebyggande verksamhet på Räddningstjänstfårbundet
Mitt Bohuslän, berättade om vilka kriterier som krävs för att bli en Vattensäker
kommun.
Vmje kommun ska upprätta ett handlingsprogram som beskriver mål för
Räddningstjänst
Olycksförebyggande verksamhet
och skall beskriva risker som kan leda till räddningsinsats i kommunen.
När det gäller vattenolyckor så har under senaste l O års perioden mer än l 000 personer
omkommit genom drunkning i Sverige.
Under första kvartalet 2016 har 34 män och 4 kvinnor omkommit.
Det finns ett säkerhetsmål och sex prestationsmål i det antagna o lycksförebyggande
handlingsprogrammet som berör vattensäkerhet
Säkerhetsmål:
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka
Prestationsmål:
l. Medlemskommunerna ska uppfylla Svenska Livräddningssällskapets kriterier
för En vattensäker kommun" De kriterierna gäller b.l.a. att kommunen ska ha ett
handlingsprogram, att skolan tydligt ska dokumentera att eleverna uppfyller
skolans mål om simkunnighet, att kommunen skall ha en plan för hur man ökar
simkunnigheten hos vuxna samt ett antal punkter till.
2. Räddningstjänsten ska medverka och vara kommunerna behjälpliga i deras
arbete.
3. Tillsyn på kommunala badplatser
4. Återkoppling av inträffade händelser
5. Övning för räddningstjänstens operativa personal
6. Indentifiera möjliga iläggningsplatser får räddningstjänstens båtar
Målet får Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är att Uddevalla kommun får
certifieringen En vattensäker kommun innan nuvarande mandatperiods slut.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 2677/60

Kortare rapporter
Folkhälsoforum 11 november 13:00-16:00
Seminarium för politikerna i hälsopolitiskaråd/folkhälsoråd i Fyrbodal som anordnas av
Norra hälso-och sjukvårdsnämnden utifrån det gemensamma folkhälsoavtal et.
Mer infamation/inbjudan kommer att skickas ut.
Hälsokällan
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, informerade om att avtalen mellan Hälsokällan
Fyrbodal och hälso-och sjukvårdsnämnden/kommunerna skall skriva om under hösten.
Nu är avtalen fyraåriga men diskussioner finns ifall de i framtiden eventuellt ska vara
löpande och indexreglerande.
Idag är det socialtjänsten, barn och utbildning och kultur och fritid som delar på
kostnaden för Uddevallas avtal
Folkhälsomyndigheten
Faktablad med Uddevallastatistik om folkhälsa från Folkhälsomyndigheten ligger på
www.uddevalla.se/hpr
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Dnr KS 2750/96

Övriga frågor
Paula Nyman, stabchef samhällsbyggnad, undrade hur det går med medel från den
sociala investeringsfonden som socialtjänsten och f.d. tekniska kontoret sökte.
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, svarar att beslutet gått igenom och att pengarna
skall finnas, men skall kolla upp det med ekonomiavdelningen som ansvarar för
fonden.

Justerandes signatur
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