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Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

Uppföljning av samverkansavtal2019 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 Hälsopolitiska rådet och gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla under åren 2016-2019. 

Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas senast 25 januari varje år och sedan 
tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun. En redovisning har sammanställts. Då Hälsopolitiska rådets fårsta möte inte 
äger rum förrän i slutet av februari skickades uppföljningen samt den ekonomiska 
redovisningen till Hälsopolitiska rådets ordfårande samt vice ordfårande får möjlighet 
till korrigering och får att införa synpunkter, innan den skickades till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Beslut om godkännande av uppföljningen och den ekonomiska 
redovisningen fattas av Hälsopolitiska rådet vid kommande möte den 25 februari. 

Redovisningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2019 samt de insatser som 
erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 
folkhälsostrategen. 

Under 2019 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från målområdena livskvalitet och 
äldre, psykisk hälsa, integration, fullföljda studier och våldspreventivt arbete. Då detta 
avtal avslutas och ersätts med ett nytt från och med 2020, överfårs inte medel från 
föregående avtalsperiod, såvida de inte är uppbokade i pågående projekt. 17 000 kr 
överfårs från 2019 till2020 får pågående projekt: Samverkanskoordinator. Barn och 
utbildningsförvaltningen ersätter projektet med motsvarande summa under 2020. Utöver 
detta så återbetalas 19 000 kr till respektive avtalspart. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Uppföljning av insatser, folkhälsoavtal Uddevalla 2019 
Ekonomisk redovisning folkhälsoavtal Uddevalla 2019 
Kommentarer till "Ekonomisk uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2019, Uddevalla 

(j) 1(2) 

D nr KS 2020/00140 



Förslag till beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2019 och den ekonomiska 
redovisningen samt 

att vidarebefordra till kommunstyrelsen för kännedom. 

Peter Larsson 
Kommundirektör 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Emelie Eek 
Folkhälsostrateg 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, agneta.eriksson@vgregion.se 

2(2) 

Dnr KS 2020/00140 
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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 tre olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet) samt rådets prioriterade områden. 

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns 
ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen får 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@vgr gion. senast den 25 januari. 

Om den ekonomiska redovisningen inte är helt klar den 25 januari kan den mailas separat 
till samma adress, dock senast den 15 februari. 
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l. Samverkansavtal folkhälsa 
Helt( Delvis ll)ll•t1 :\•Fö jlighct n.ti flltCi>tiW l 'll ~Vai'N 

RJ~'J:>i . llf uppfyllt pl'nce ·sen 

f7,l l 1,. h H I I'lo;:1d)~J, I e\ sk:: t:tgu D ~ D Vi har lite för många projekt 
lr.•r hl' lhlkll in•f.!,<!lts bdw •. spridda i olika riktningar. Inför 
VHf .l ~y lt:lilal t kt l):, h kommande år finns en ambition att 
I Jl\~~iklif!,'. minska antalet projekt, vilket 

kommer underlätta både systematik 
och långsiktighet. 

Fl\ILh::.l 'l) !:lrb~tl.:l ~ 1> a ha o ~ D Folkhälsoarbetets mål är angivna i 
tydlig.! 'll{) l llo.'h 1!11 lydl ig både samverkansavtal och i 
u;:>pllil)ning anvisning kring ansökan av 

utvecklingsmedel, men uppföljning 
av dessa har inte skett så 
systematiskt som förväntat då 
tjänsten som folkhälsostrateg legat 
på olika personer under året och 
varit vakant under en period. 

13nm o.Jh ungtlS b~h ov och ~ D D Klicka här for att ange text. 
rä t ht~1lel1!1' .-l:;1 :,;tt.:-kill 

uppmäl'lcs· .mm;j 

Jl! t l l'1:-ic~.• J•rtd" m1\lgrupp.:1' ska 181 D D Klicka här föt att ange text. 
ges mn}l ig-!1~- till i.)t'lyta d~ 

• ~.i l Jl' l,akti&hl!~ i de in a:l.-.;cr 
1;tlll1 g\'11.-

f\ 1! khÄis~ t·:':~et ~ D ~ 181 Folkhälsostrategen är för ny på sin 
p l t n~:·hl~ ·pJ';I;::es:. sku. tjänst för att kunna redogöra för 
:ry n ~·w n i :e~<~~ med len detta. Men tidigare års uppföljning 
l;mt1munn l :.t l l l:lnerin~{>- ,1ch redovisade att processen var i ett 
lwdgdprl!lCC·S~~n inledande stadie. Då folkhälsorådet 

är nytt för året och tjänsten som 
folkhälsostrateg innehafts av flera 
personer, samt varit vakant, är vi 
inte längre fram efter 2019. 

h~ ll : h li l ~ope1 spd~tivet ~; ,, D 181 D Klicka här fOr att ange text. 
Jn:egt•t.:::'å'i l'.!! Qli fm 
ukti'.J ':lmu~ •.ll'dtlt:lr'i0 

vuil:~an1lwt 

Vårdaktörernas samverkan 
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet 
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(Markera vald siffra i fetstil) 

Stor delaktighet Mindre delaktighet 
Primärvård 4 3 2 l 

Tandvård 4 3 2 l 

Mödravårdscentral 4 3 2 

Barnavårdscentral 4 3 2 l 

Ungdomsmottagning 4 3 2 l 

Annan vårdaktör 4 3 2 l 

Möjlighet att motivera svaren 
Jag har varit på plats i Uddevalla Kommun sedan l oktober och har inte fått någon 
överlämning kring samverkan med vårdaktörer, svaren ovan bygger på närvaro på 
Hälsopolitiska rådets möte, delaktighet i ansökningar om utvecklingsmedel hos 
Hälsopolitiska rådet samt föregående års uppföljning. Enligt kontakt med kommunens 
representanter på Familjecentralen i Uddevalla, har samverkan med mödravården och 
barnavården varit välfungerande. Det finns andra samverkanssammanhang med övriga 
vårdaktörer där jag inte har deltagit, jag har därför svårt att redogöra för denna samverkan. 

2.Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande för 
vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera. För 2019 är det följande 
uppdrag/aktiviteter som gäller. Det handlar om att skapa förutsättningar för: 

• insatser i tidig ålder 
• insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat 
• kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom att: 

-främja goda kost och motionsvanor 
- minskalmotverka 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 utgångspunktema för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

Den strategiska planen för 2019-2022 är den politiska majoritetens plan som ger vägledning för beslut och 
insatser på olika nivåer i organisationen. I dokumentet slår man fast att hållbar utveckling, ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt, ska vara vägledande för alla beslut. Detta innebär en strävan mot tillämpning av 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns lokala förhållanden. 

Genom att social hållbarhet i Uddevalla tydligt pekas ut i kommunens övergripande styrdokument 
strategisk plan samt som utgångspunkt i kommande översiktsplansarbete läggs ett ansvar på samtliga 
nämnder och förvaltningar att inom sitt ansvarsområde och genom sin verksamhet bidra till en god och 
jämlik hälsa. 
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Kopplat till den strategiska planen finns kommunfullmäktiges styrkort som beskriver målsättningar fram 
till2022. Arbeta får ökadjämlikhet är en nämndstrategi bland flera (den mest övergripande) som berör 
folkhälsoområdet 

Hälsopolitiska rådet har utifrån avtalet, styrande dokument och lokala fårutsättningar valt att prioritera 
följande målområden inom kommunens folkhälsoarbete 2019: Livskvalitet och äldre, Psykisk hälsa, 
Integration, Fullföljda studier och Våldspreventivt arbete. 

Folkhälsostrategen är tjänstemannastöd får Hälsopolitiska rådet och arbetar därutöver framfår allt utifrån 
kommunstyrelseuppdraget "Erbjuda sakkunnigstöd får metodutveckling, samverkan, kunskapsuppbyggnad 
samt underlag får ett integrerat folkhälsoperspektiv i kommunens alla nämnder och verksamheter". 

Hälsopolitiska rådet har fårdelat utvecklingsmedel baserat på följande kriterier: 

• Samverkan mellan olika organisationer prioriteras eftersom det skapar fårutsättningar får ett mer 
hållbart och effektivt arbete, 

• Utvecklingsarbetet ska ha ett hälsofrämjande och/eller förebyggande fokus på grupp- eller 
befolkningsnivå, 

• Hälsans ojämlika fårdelning i samhället ska vägas in i utvecklingsarbetet, 

• Bidrag ges till nya insatser och utvecklingsområden, inte till ordinarie verksamhet eller pågående 
projekts befintliga verksamhet, 

• Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet, detta kan vara i 
form av exempelvis tid, pengar eller arbetskraft, 

• Utvecklingsarbetet ska pågå under 1-3 år, 

• Ansökan ska godkännas av förvaltningschef eller motsvarande innan den skickas in. 

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för folkhälsoavtalet får respektive mål 
under året. (Kopiera och använd en mall per mål.) 

Mål: 
Livskvalitet och äldre 

Insatser: 
Falltryggbet för äldre 
Fallolyckor bland äldre är ett folkhälsoproblem. För äldre är det inte bara själva skadan som 
påverkar livssituationen, efter ett fall kommer ofta rädsla över att falla igen vilket är 
begränsande i vardagen. Svenska Judofårbundet har tagit fram ett program som riktar sig till 
äldre. Korpehola Judoklubb har arbetat med detta program och bedrivit träningsgrupper får 
äldre får att förebygga fall/skador vid fall. 

ABF Kulturbudet 
ABF har samordnat och bedrivit ett brett kulturutbud på äldreboenden i kommunen så som 
musik i olika former och hantverksutställning. Syftet är att kunna erbjuda de boende en högre 
livskvalitet genom att själva få utöva kultur och ha möjlighet att få ta del av ett rikare 
kommunutbud i sin närmiljö. 

Föreläsning Hälsa och välmående på äldre dagar 
Föreläsning på Bohusläns museum, initierad av PRO och SKPF, med stöd till marknadsföring 
och föreläsning från Hälsopolitiska rådet. 

Syftar målet till att minska skillnaderna i hälsa? 
Ja 
~ 

Nej 
D 



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? 

Falltrygghet för äldre 

D 

D 

Det har varit svårare än förväntat att rekrytera deltagare till träningsgrupperna, varpå 
projektinnehållet fått anpassas. Det har inte varit möjligt att starta upp någon 
fortsättningsgrupp. Samarbete med andra aktörer och med, för målgruppen, kända arenor har 
underlättat deltagande. De deltagare som gått i träningsgrupperna har märkt stor skillnad på sitt 
mående i positiv riktning allt eftersom träningen fortlöpt. 

ABF Kulturbudet 
Det har varit en mycket givande satsning som bidragit tilllivskvalitet för deltagarna. Det har 
varit svårt att nå män med verksamheten. Projektet har utifrån det försökt anpassa utbudet för 
att nå fler män. En stor andel av de boende som deltagit i verksamheten har varit dementa vilket 
ställt krav på mindre grupper än planerat, vilket inneburit högre kostnader. 
Medverkande aktörer: 
Falltrygghet för äldre 
Ryttarens aktivitetscenter 

ABF Kulturbudet 
Kulturarbetande ungdomar, musikföreningar i kommunen, äldreboenden i kommunen, skolor 
med estetiska program, kulturskolan, musikföreningen Varvet och Munkedals musikförening. 

Föreläsning Hälsa och välmående på äldre dagar 
PRO Bohuslän, SKPF, ABF, Uddevalla kommun och Bohusläns Museum 

Mål: 
Psykisk hälsa 

Insatser: 
Ökat deltagarioflytande och minska utanförskap inom socialpsykiatrin. 
Tekniska hjälpmedel har köpts in till två öppna verksamheter dit personer som tillhör 
socialpsykiatrin och har kontakter inom psykiatrin kan få beslut att komma. Syftet är att öka 
målgruppens deltagande i samhället och inspirera till aktiviteter, forum och kontakter. Mycket 
sker idag digitalt och målgruppens begränsade ekonomi kan lätt hålla dem utanför. 
Utrustningen kommer också kunna användas till enkätundersökningar så som brukarenkäten. 

Temakväll kring Suicid 
Suicid är en fråga som skapar osäkerhet och oro. Svenska kyrkan, Sensus, Uddevalla kommun 
och SPES (SuicidPrevention och Efterlevares Stöd) anordnade en temakväll i syfte att erbjuda 
stöd och hjälp för dem som har funderingar kring självmord, själv är efterlevare eller vill ha 
mer kunskap om ämnet. 

Deltagande på den nationella konferensen Suicidprevention 
Alla kuratorer från Uddevalla gymnasieskola, Thoren innovation school och Drottning 
Blanka har tillsammans deltagit i den nationella suicidkonferensen. 
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Syftar målet till att minska 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? 
Ökat deltagarioflytande och minska utanförskap inom socialpsykiatrin. 

Nej 
D 

D 

D 

Insatsen har lett till ökande möjligheter får brukarna att vara delaktiga i samhället och få 
inspiration om olika områden som kan gynna brukaren. 

Temakväll kring Suicid 
Det är värdefullt att uppmärksamma ämnet får att hjälpa människor att våga prata om det. 
Oavsett vad man har får relation till det. Många berörs och har väldigt olika erfarenheter. 
Kvällen gav människor en möjlighet att komma samman och prata om något som får många är 
väldigt svårt 

Deltagande på den nationella konferensen Suicidprevention 
I programmet gavs möjlighet att ta del av ny forskning och teoribildning samt kunskap och erfarenheter 
som belyser suicidproblematik från olika perspektiv. 
Medverkande aktörer: 

Ökat deltagarioflytande och minska utanförskap inom socialpsykiatrin. 
Samarbete med brukarrådet får socialpsykiatrins boendestöd där fåreningen Vänkraft också 
ingår. Deltagare från brukarrådet och ur personalgruppen har varit delaktiga i dialogen kring 
vad som gör mest nytta får brukarna utifrån de medel som tilldelats. 

Temakväll kring Suicid 
Svenska kyrkan, Sensus, Uddevalla kommun och SPES (SuicidPrevention och Efterlevares 
Stöd) 

Deltagande på den nationella konferensen Suicidprevention 
Uddevalla gymnasieskola, Thoren innovation school och Drottning Blanka 

Mål: 
Integration 

Insatser: 
Scout för alla åldrar och nationaliteter - syftar till att bygga broar över generationsgränser 
och mellan svenskar och nysvenskar, skapa och stärka relationer, öka kunskapen om och 
ansvarskänslan får den gemensamma jord vi lever på genom undervisning, samtal, lek, och 
skapande tillsammans. Under 2019 har 21 träffar genomförts. Ledarna har gått ledarutbildning 
"trygga möten" i scouternas regi i samarbete med Sensus."Scout får alla" har utöver 
programmet medverkat på "häng på hamngatan" och med scoutaktiviteter på dagkollo v 28 och 
övernattningsläger v 33. 

Stöd till Stöttare- Stöd till stöttare är en stödresurs kopplad till ensamkommande unga som 
antingen är 18 år fyllda eller har fått sin ålder uppskriven till 18 år, samt får de volontärer som 
finns kring dem. Målet är att bidra till en mer stabil situation får målgruppen, bidra till 
integration och att samordna de ideella krafter som finns kring målgruppen så att stödet och 
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insatserna blir så effektiva som möjligt. 

Projektet har varit med på olika nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och där har olika 
kontakter knutits som gör att arbetet flyter tillsammans med olika parter. Genom dessa träffar 
har vi lärt mycket av andra liknande verksamheter som finns i Göteborg. Det är ett sätt att dra 
nytta av de resurser som finns och ta lärdom av andra och för att sedan göra på bästa sätt i 
Uddevalla. Under hösten har samarbetet med Tia projektet (tidiga insatser för asylsökande) 
fortskridit. Främst är det fotboll och ekonomikurser som har hållits. Under novemberlovet 
hade ungdomarna möjlighet att spela i en fotbollsturnering och åka och bada i Skövde. 
Kontakter i föreningslivet har knutits så att ungdomarna kommer ut i olika föreningar. T.ex är 
några ungdomar fotbollsledare. 

Från burkaland till bikiniland-handlar om att öka integrationen mellan svenska ungdomar 
och ungdomar med utomnordisk bakgrund. Ungdomarnas kunskap om jämställdhet ska öka 
och man vill öka interaktionen mellan killar och tjejer med utomnordiskt ursprung. Projektet 
syftar till att ge ungdomar möjlighet att pröva olika aktiviteter som stärker deras fysiska och 
psykiska hälsa och ger dem ökat självförtroende. Samtalsgrupper, gruppträning, biobesök, tre 
läger och en kulturutflykt har arrangerats. Olika typer av samtalsmetoder används för att ge 
ungdomar möjlighet att bli medvetna om sina olika fördomar och bearbeta dessa. 

Unga skapar tillit genom filmproduktion 
Syftet är att fånga upp ungdomar som lever i utanförskap i utvalda områden i Uddevalla och 
låta dem skapa kortfilmer/dokumentärfilmer. Projektet ska ske i samverkan med Människan 
bakom uniformen och därigenom blåljusyrkena. Genom projektet ska ungdomarna ta möjlighet 
att göra sin röst hörd, möta blåljuspersonal, lära sig regler och normer kring skapande av film 
och dokumentärer. 

Power of pink (POP!) 
Målet är att utveckla en kvinnogrupp på Dalaberg i syfte att inkludera kvinnor från andra länder 
i sin egen integration, och på så vis stötta dem att investera i sin hälsa och i sin framtid. Under 
2019 så genomfördes 180 studiecirkeltimmar för utrikesfödda kvinnor i olika ämnen. Allt för 
att stärka deras självförtroende, fysiska och psykiska hälsa samt sociala sammanhang. Genom 
projektet har uppsökande verksamhet kunnat bedrivas, planering av cirklar, marknadsföring, 
möten och kontakter. Vi har genomfört "Prata svenska cafe", en mängd olika cirklar med tema 
så som kropp och hälsa, dialog kring hat (inför NoHateUddevalla där POP! också var 
medarrangör), empowerment, bakning, matlagning och gemenskap. Vi har även arrangerat 
Kvinnofrukostar, Nobelmiddag med fokus på kvinnor, självförsvar, NoHateUv, Dialog (under 
religionsdialogveckan) och haft representanter på olika evenemang under året. 

Målarverksamhet 
Öppen mötesplats varje vecka där deltagare i olika åldrar med olika bakgrund och härkomst 
kan mötas och måla tillsammans. Aktiviteten har varit öppen för alla men riktat sig särskilt till 
nyanlända, bland annat asylsökande ungdomar. Verksamheten syftar till möten och 
nätverkande, integration och skapande. Att ta uttrycka sig kreativt kan minska oro och stress. 

Ja Nej 
Syftar målet till att minska skillnaderna i hälsa? ~ D 

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier? ~ D 

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper? ~ D 

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna? ~ D 



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

Scout för alla åldrar och nationaliteter 
V åren startade motigt då de flesta familjer från språkcafeet bara deltog då och då. Framåt våren 
vände dock utvecklingen och vi fick under hösten en mer stabil grupp med föräldrar med barn. 
Under året har vi haft kontakt med totalt 14 familjer (ca 30 barn). En lärdom vi dragit är att vi 
satte för bred målgrupp från början, det skulle ha varit tydligare att det var familjer som var 
målgruppen. Vi har fortsatt satsa på utomhusaktiviteter när vädret tillåtit. Verksamheten har 
bidragit till att bygga broar mellan svenskar och nysvenskar. Barn och vuxna har lekt och 
deltagit i aktiviteter tillsammans. Svenska familjer är ofta vana vid utomhusvistelse året runt 
och vi tror att verksamheten bidragit att till våra invandrarfamiljer varit mer utomhus. 

Stöd till stöttare 
Den finns två stora utmaningar. Den ena är att få volontärer att vara kvar och engagera sig. 
Den andra är att få ungdomarna att förstå att de har behov av ett brett kontaktnät för att kunna 
stanna i Sverige. Flera av volontärerna känner att de inte kan tillföra något, vilket de kan, men 
det är svårt när ungdomarna inte förstår att de behöver hjälp. De behöver vara en del i 
samhället och det finns en tendens att de blir egna grupper. Jämfört med andra ungdomar är 
vårt samhälle mycket ojämlikt. Denna målgrupp stöter på problem hela tiden! Ungdomar i 
deras ålder har oftast någon förälder som kan stötta dem ut i vuxenvärlden. Det är viktigt att 
försöka engagera flera och sedan ha tid att stötta dessa så att de blir så självständiga som 
möjligt. Att fortsätta att uppmuntra till att gå i skolan, ha fritidsaktiviteter och fortsätta sitt liv 
är viktigt. Om dessa rutiner försvinner leder detta till att ungdomarna får lättare att falla in i ett 
beteende där de gör sig själva illa. 

Från burkaland till bikiniland 
Det har varit svårare än väntat att få till ett fungerande samarbete med övriga 
gymnasieprogram. För att detta ska kunna fungera krävs det förberedelser innan eleverna 
träffas. 

Det är för oss som jobbar i skolan mycket tydligt att ohälsan hos flera av våra nyanlända elever 
är utbredd. Vi vet att det för många elever var första gången de var på läger och dessutom med 
könsblandad grupp. Dessa integrationsläger är mycket uppskattade av både elever och personal 
på skolan. En viktig aspekt är möjligheten till relationsskapande. Dels mellan ungdomar med 
helt olika kulturella bakgrunder, mellan ungdomar med stor social ohälsa och mellan 
ungdomarna och skolans personal. Vi har haft en unik möjlighet att utveckla relationer som vi 
tror kommer att leda till bättre skolnärvaro, bättre psykisk hälsa och i förlängningen ökat 
skolresultat. En majoritet av eleverna har utomeuropeisk bakgrund och/eller skolproblematik 
som gör att de inte blivit behöriga till gymnasiet. A v de svenska eleverna är ohälsan stor och 
det är flera av de svenska deltagarna som kommer från resurssvaga familjer. Flertalet har eller 
har haft problematisk skolfrånvaro av olika grader. Inom ramen för projektet har man fått några 
elever som har en mycket problematisk skolfrånvaro att vilja delta. Dessa elever har varit 
oerhört resurskrävande för att få att komma till skolan över huvud taget. Genom projektet fick 
vi se helt andra sidor och deras kontaktnät med andra elever bådar gott inför att få dem att 
våga/klara att komma till skolan framåt. 

Unga skapar tillit genom filmproduktion 
Det har varit svårt att få till fungerande arbetsgrupper. Det gick inte att rekrytera ungdomar på 
det sätt eller från de arenor som var planerat. Genom andra samarbeten och vägar har en 
filmgrupp bildats, bestående av enbart flickor. Att deltagarna kommit från olika skolor med 



olika scheman och att vissa nyckelpersoner i projektet haft för fullt upp med annat har varit 
försvårande omständigheter. En lärdom av projektet har varit att det hade varit bra att göra en 
förstudie/pilot innan huvudprojektet startar. Trots att det inte blev som tänkt har dt:t lett till flera 
genomförda projekt och nya nätverkskontakter. Genom engagemanget i projektet har gruppen 
fått gemensamma mål att kämpa mot och intresset för närmiljö, samhället och andra människor 
har vuxit. 

Power of pink 
I vår ursprungliga ansökan sökte vi en större summa än vi blev beviljade, vilket gjort att vi fått 
minska ner på inriktningar och aktiviteter vi hade planerat för. Resultatet av detta är att vi har 
lyckats nå de timmar som vi sa att vi skulle göra, men ingen har kunnat arbeta mer ingående 
med den uppsökande verksamheten. Vi har nått ett bra antal kvinnor, men ambitionen var att nå 
fler. Detta är en målgrupp som inte enbart kan nås genom affischer eller flygblad, det krävs ett 
annat upplägg, som kräver tid, tid i form av löner. Vi har involverat fler kvinnor i 
cirkelverksamhet, fått dem mer aktiva, breddat deras sociala nätverk, informerat om samhället 
och vad som finns där för dem, bjudit in olika föreläsare och tjänstepersoner från kommunen 
mm. Fler kvinnor har besökt andra evenemang till en följd av gruppen. 

Genom kvinnafrukostar och måndagsträffarna har vi kunnat informera om ämnen som 
kvinnorna tycker är viktigt. Vi har haft en cirkel om kvinnokroppen, träning, mat, rättigheter 
och skyldigheter, möjligheter, rörelseglädje och självförsvar (i samarbete med Västra Götalands 
Idrottsförbund). 

Målarverksam het 
Det har varit bra att ha verksamhet i olika lokaler på olika tider då det möjliggjort för fler 
personer att delta. Till träffar på förmiddagen kunde kvinnor, som annars hade ansvar för 
familjen, vara med då barnen var i skolan. På eftermiddagarna kunde fler än de daglediga delta. 
Till Dalabergskyrkans cafe kom fler personer, även personer som inte ville måla. De fikade och 
pratade istället men visade intresse och nyfikenhet för målandet. Till Saronhuset kom bara de 
som hade för avsikt att måla. Att ha ambulerande verksamhet var dock för krävande för de som 
bemannat projektet. Målareafet har nått personer i olika åldrar, med olika bakgrund och med 
varierande hälsotillstånd. Målareafeet blev till en mötesplats där många av besökarna, oavsett 
bakgrund, hade psykisk ohälsa. Målareafet blev en plats att bli sedd och lyssnad till där 
besökarna fick uttrycka sig fritt med målandets hjälp, vilket verkar ha varit mycket uppskattat. 
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Medverkande aktörer: 

Scout för alla åldrar och nationaliteter 
Svenskakyrkan, Ekumenia (Södertullskyrkan), Sensus 

Stöd till stöttare 
Agapes vänner, Ljungskile folkhögskola, Svenska Kyrkan, Agapes vänner, Uddevalla kommun 
och Rädda barnen. 

Från burkaland till bikiniland 
Lysekil Gullmarens Centre Court Tennisklubb, K yrkeviks Boulder klubb Lysekil, NIKE/ 
Arbetslivsenheten, Olika idrottsföreningar i Uddevalla. 

Unga skapar tillit genom filmproduktion 
SV Väst, Svenska Kyrkan, ÖK Ide, Uddevalla Kommun, Nike 

Power of pink 
SV, Svenska kyrkan, Te-hus Fyrbodal. Vi har också samverkat med Uddevalla kommun och 
Västra Götalands Idrottsförbund 

Målarverksamhet 
Kyrkor i Uddevalla Pastorat, kommunen, studieförbundet vuxenskolan, Margaretegärdesskolan 

Mål: 
Fullföljda studier 

Insatser: 
Samverkanskoordinator 
Samverkanskoordinatorn verkar för att utveckla nya och mer effektiva former för samverkan 
internt och externt kring barn och unga för att minska riskerna att barn och unga "faller mellan 
stolarna". En Heldag kring skolnärvaro genomfördes i samarbete med Hälsokällan. Dagen var 
mycket innehållsrik och uppskattad med föreläsning på förmiddagen och workshop och 
seminarium kring goda exempel, metoder och arbetssätt för att främja skolnärvaro och psykisk 
hälsa, på eftermiddagen, ca 300 deltagare. 

Utifrån den sociala insatsgruppens uppdrag att arbeta med tidiga förebyggande insatser har 
gruppen sett att det ger resultat att hjälpa och stötta barn och unga till en meningsfylld fritid och 
sysselsättning i form av sommarjobb eller dylikt. Sociala insatsgruppen består av representanter 
från skola, kultur och fritid, socialtjänst och polis. Finansiering av ungdomarnas 
fritidsaktiviteter och kommunikationsmöjligheter har gjort att gruppen utvecklat arbetet och 
rangat upp fler ungdomar vilket i sin tur leder till ökade skolresultat och färre placeringar. 

Genom nätverk och arbete kring psykisk hälsalbarn och ungdomar har en utbildning med 
Andreas Magnusson, VD för svenska institutet för sorgbearbetning, anordnats. Utbildningen 
syftade till att ge verktyg att hantera förändringsprocesser. Metoden hjälper individen att inte 
fastna i destruktiva sätt att hantera svåra situationer (så som, alkohol, droger, kriminalitet, 
destruktiva tankar) som kan försvåra skolgången. 



Föreläsning med Jon Steinberg, fil dr i pedagogik. Föreläsningen hade fokus på utveckling och 
kunskapshöjande inom förskolans, grundskolans, gymnasiets och VUX VFU-handledare, kring 
hur handledning kan organiseras och genomförs. Förmågan att reflektera över och 
problematisera frågor som rör den pedagogiska verksamhetens innehåll, metod och 
organisation är viktigt kunskap och en förutsättning får att ranga upp barn och ungdomar i 
utan förskap. 

Se även: Från burkaland till bikiniland 

Syftar målet till att minska 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? 

Ja 
~ 

Nej 
D 

D 

D 

D 

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Samverkanskoordinator - I det direkta arbetet med ungdomar är den mest effektiva insatsen 
för att tanga upp dem tidigt att ge hjälp till en meningsfull sysselsättning (exempelvis genom 
Fritid eller sommarjobb sommarjobb). Man kan behöva visa vad kommunen erbjuder, följa 
med och vara ett stöd och ibland arrangera ekonomisk hjälp. De ungdomar som har kommit 
igång med en meningsfull sysselsättning har fårbättrat sin skolnärvaro och sina skolresultat. 

Se även: Från burkaland till bikiniland 
Medverkande aktörer: 
Samverkanskoordinator 
Kommunens förvaltningar som hanterar frågor som rör barn och unga, polisen, Hälsokällan 

Mål: 
Våldspreventivt arbete 

Insatser: 
Gruppen mot hedersrelaterat våld 
Hedersrelaterat våldsgruppen arbetar med att öka kompetensen bland personal som möter 
hedersrelaterad problematik inom egna förvaltningarna men också riktat till en större målgrupp 
inklusive allmänhet. 

Under 20 19 har en mängd kompetenshöjande insatser arrangerats och genomförts. Två av 
medlemmarna i gruppen har deltagit på KiR seminariet (Kompetens i rörelse) och föreläst om 
hedersrelaterat våld. Två av medlemmarna i gruppen har hållit en föreläsning på Dalabergs 
vårdcentral om Heder och könsstympning. Två föreläsningar på Bohusläns Museum har 
arrangerats med Farman Sediq om att leva med heder i sin familj. Två medlemmar ur gruppen 
har föreläst för personal från socialtjänsten, fårsäkringskassan och arbetsfårmedlingen om det 
egna arbetet med Hedersrelaterat våld. En kompetensutvecklingsdag har arrangerats på Östrabo 
"Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld" med Devin Rexvid forskare, Bayan Nasih 
socionom, Bo Lagerkvist fd. polis, Utrikesdepartementet och Melissa Delir som själv upplevt 
hedersfårtryck. Gruppen har varit i Stockholm på en heldagsutbildning som Heders forum 
anordnade. Böcker har köpts in får kompetensutveckling. 

Maskulinitetsnormer och våldsprevention 
Arbetet vänder sig till barn och elever inom Uddevallas kommunala förskola och fritidshem 
och syftar till att förändra normer krig maskulinitet, makt och våld som idag är allvarligt 



samhälls- och folkhälsoproblem som innebär stora och kostsamma konsekvenser för både 
individ och samhälle. 

En Kick-offmed fokus på den strategiskajämställdhetsplanen har genomförts för all personal 
inom förskola/pedagogisk omsorg och för grundskolans rektorer, fritidshemmens styrgrupp, 
verksamhetschefför elevhälsan, drogsamordnare och utvecklare i grundskolan. 
En heldagsutbildning med workshop för all personal på 12 förskolor har genomförts 
tillsammans med Hälsokällan, kring barns integritet. Obligatoriska föreläsningar med fokus på 
barns sexualitet, har genomförts för all förskolepersonalen, samt en föreläsning kring 
jämställdhet, genus, normer, barns integritet och våld mot barn på en F - 5 grundskola. 
Riktlinjer för barns integritet har tagits fram för förskolornas personal. 

Inom projektet har ett antal kunskapshöjande träffar, med bland annat kollegialt lärande fOr all 
fritidshemspersonal anordnats. Två kompetensutvecklingsdagar fOr all fritidspersonal har genomförts 
med fokus på fritidshem som kompletterande verksamhet till skolan, fritidspedagogens kompetens och 
betydande roll för elevers utveckling samt normkritiskt och våldspreventivt arbete. 

Barnkonferensen 
Barnahus Fyrbodal anordnade barnkonferens på temat ''Sexualbrott mot barn och unga'' 
om olika infallsvinklar på vad sexuella övergrepp kan vara och vad det gör med våra 
barn. Dagen var ett samarbete mellan Barnahus Fyrbodal och folkhälsoråden i 
Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun och Högskolan Väst. 
Konferensen hade drygt 500 deltagare. 

Inget att vänta på 
Projektet hade möjlighet att flytta med projektmedel från föregående år för att slutföra 
projektplanen och genomföra totalt två MBU-utbildningar med 10 respektive 12 
deltagare i grupperna (MBU=Människan bakom uniformen). Ungdomarna har själva fått 
söka kurserna och deltagarna har sedan valts ut av drogförebyggarna, specialpedagog 
och fritidsledare. I den andra kursomgången hade två ungdomar valts ut av fåttenheten 
utifrån deras risk att hamna snett. Under l O tillfållen har ungdomarna fått träffa de 
uniformerade yrkena och tillsammans med dem gjort övningar som lett till 
relationsskapande, förståelse och ökad tillit. 

Syftar målet till att minska 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? 

Ja 
[g] 

Nej 
D 

D 

D 



Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Gruppen mot hedersrelaterat våld (HRV gruppen) 
Genom aktiviteter har gruppen nått ut med information och kunskap till personal inom förskola 
och skola men också till allmänheten, vårdpersonal och andra myndigheter genom exempelvis 
föreläsningar, olika träffar, litteratur och broschyrer. Det finns en stor efterfrågan på 
information. 

Maskulinitetsnormer och våldsprevention 
Personalen har genom utvecklingsarbetet ökat sina kunskaper kring jämställdhet, genus och ett 
normkritiskt förhållningssätt, och hur detta arbete kan verka våldspreventivt Arbetet har lett till 
en ökad medvetenhet hos personalen kring hur de själva bidrar till att reproducera genus och 
normer, och till aktiva åtgärder för att komma ifrån detta. 

Kompetensutveckling kring barns sexualitet har bidragit till en kunskapshöjning för personalen 
i förskolan, som i sin tur fått flera redskap att använda och fånga upp barns frågor om kropp, 
hälsa och välbefinnande. 
Förskoloma arbetar utifrån den strategiskajämställdhetsplanens första steg som handlar om att 
"gå från tyckande till professionellt agerande". Varje enhet har minst en jämställdhetsguide 
som tillsammans med rektor stöttar och utmanar kollegor kring frågor som är kopplat till 
normer och stereotypa könsroller. 

Flera framsteg görs i förhållande till mål i ansökan, bland annat kring att skapa en röd tråd 
mellan verksamheterna förskola, skola och fritidshem, och genom att samarbeta kring olika 
uppdrag som främjar barn och elevers trygghet och arbetsro. 

Inget att vänta på 
Både ungdomar och de uniformerade yrkespersonerna har haft ett stort utbyte av varandra 
genom de möten som MBU möjliggjort. Möten som annars inte hade skett. Mötena har lett till 
ökad förståelse mellan ungdomar och uniformsyrkena och därmed en ökad tillit. Ett ökat 
förtroende mellan dessa grupper kan underlätta uniformsyrkenas agerande i uppkomna 
situationer dels genom att de har en bättre kunskap kring ungdomar de kan tänkas möta i sina 
jobb och dels då dessa ungdomar sannolikt inte kommer att motarbeta dem i sitt uppdrag. 
Ungdomarna har dessutom fått kunskap om hur de skulle kunna hjälpa till i olika situationer 
som man kan hamna i som åskådare. Förhoppningen är också att dessa ungdomar kan verka 
som ambassadörer för den kunskap och den samverkan de fått ta del av genom insatsen, inför 
andra ungdomar i sin närhet. 

Medverkande aktörer: 
Gruppen mot hedersrelaterat våld (HRV gruppen) 
Hälsokällan 

Maskulinitetsnormer och våldsprevention 
Projektet har utgått ifrån förskola och skola som arbetat i samverkan med Hälsokällan, 
Fyrbodalsregionen, Borås Stad, Rädda Barnen och Länsstyrelsen. 

Barnkonferensen 
Barnahus Fyrbodal , folkhälsoråden i Trollhättans Stad, Uddevalla kommun, Åmåls 
kommun och Högskolan Väst. 

Inget att vänta på 
Polis, räddningstjänst, ambulans, västtrafik och kommunen. 
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Mål: 
Övriga mål som lever kvar sedan tidigare års prioriteringar: Jämlikhet i hälsa och inkludering 

Insatser: 
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet 
Föreningen Uddevalla Parasport (FUOP) arbetar för att förbättra hälsan och livskvaliteten hos 
personer med funktionsvariation. Föreningen har under 2019 utvecklat och distribuerat 
informationsmaterial. Föreningen har kontakt och samverkar med samordnare för personer med 
funktionsvariationer och med socialtjänsten. Föreningen har fortsatt sin uppsökande 
verksamhet vid kommunens särskolor och erbjudit Prova-på aktiviteter. Ny aktivitet för året var 
Friidrottsdag för paraidrottare 23/10. Utöver det har en Aktivitetsdagar och Schooldays 
genomförts. 

Utvecklingsmedel ideburen sektor 
Civilsamhället är en resurs i samhället som vi behöver värna och ta tillvara. I samverkan kan vi 
bli mer effektiva och nå längre i vårt arbete för välfärd och hållbar utveckling. ÖK Ide är 
Uddevallas lokala variant på samverkansöverenskommelse mellan kommun och ideburen 
sektor, det är vår gemensamma värdegrund och plattform för samverkan. Syftet med ÖK Ide är 
att tillsammans arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i 
Uddevalla. Folkhälsostrategen har under delar av 2019 varit kommunens processledare för ÖK
Ide. 

Inspirationsdag om barnkonventionen 
Inspirations- och kunskapsdag kring barnkonventionen inför att den blir lag 2020. Föreläsning 
av föreläsaren, utbildaren Asa Ekman. Varje förvaltning utsåg tre representanter som fick delta 
på konferensen. 

Regnbågen på biblioteket 
Projektet syftar till att nå en ny målgrupp som inte synliggjorts på biblioteket förut, att sprida 
information till våra besökare, att visa att biblioteket tar ställning för ett jämlikt samhälle och 
till att bryta normer, intolerans och fördomar. Under 2019 har litteratur köpts in och fått 
märkning HBTQ vilket gör dessa böcker lättare att hitta. I somras gjordes framförande i 
Margretegärdeparken tillsammans med avdelning Kultur. Bland annatPride och Da Suss 
sagostund. Programmen har besökts av både flickor och pojkar och alla åldrar. 

Syftar målet till att minska 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? 

Ja 
~ 

D 

Nej 
D 

D 

D 



Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet 
Vi kan konstatera att vi ökat intresset/efterfrågan bland funktionsnedsatta i Uddevalla med 
omnejd till fYsiska aktiviteter. Vi har spridit medvetenhet om parasport till allmänhet och 
myndigheter. FUOP har genomfört ett Framtids/utvecklingsmöte där samråd hölls med FUOP:s 
fåreningarna får att vidareutveckla projekten och därigenom ytterligare öka effekterna av dessa. 
Det finns stora ojämlikheter bland brukarna beroende på art och omfattning av sitt 
funktionshinder. Detta utjämnar vi genom våra fåreningars olika aktiviteter och variationer på 
genomfårande. Behovet av fYsiska aktiviteter hos personer med funktionsvariation är fortsatt 
mycket stort. Intresset och uppmärksamheten kring detsamma har fortsatt att ökat. 

Utvecklingsmedel ideburen sektor 
Ideburen sektor och kommun har mycket att vinna på samverkan. Genom samverkan kan våra 
insatser och olika metoder komplettera varandra, nå fler och bli mer effektiva. 

Regnbågen på biblioteket 
Diskussioner och frågor om likheter, olikheter och normer har varit en viktig del i projektet. 
sagostunderna får barn har varit ett direkt och roligt sätt att åstadkomma det. Evenemangen har 
också varit läsfrämjande. Det är viktigt att nå alla åldrar i detta arbete. 
Medverkande aktörer: 
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet 
Barn och Utbildningsfårvaltning, Kultur och Fritidsfårvaltning, Socialförvaltning, Föreningar 
ingående i Föreningen Uddevalla Open Parasport -Bohuslän- Dals Parasportfårbund, Västra 
Götalands Idrottsfårbund/SISU 

Utvecklingsmedel ideburen sektor 
Kommunen och Ideburen sektor, samordnade genom ÖK Ide 

Inspirationsdag om barnkonventionen 
Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun och Trollhättans kommun 

Regnbågen på biblioteket 
Kommunen och Pride 

4.F olkhälsostrategens yrkesroll 
Vilka är de störstalhuvudsakliga processerna eller uppdragen som du har varit involverad i 
under året? 
Folkhälsostrategen har i huvudsak arbetat utifrån Hälsopolitiska rådets årshjuL 
Folkhälsostrategen har ansvarat får 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 får ÖK Ide, en 
samverkansplattform mellan ideburen sektor och kommunen, uppdraget utgör 20% av 
folkhälsostrategens tjänst. 

I hur stor omfattning har ovanstående arbete varit på eget, folkhälsorådet eller andra förvaltningar/nämnders 
initiativ? 
Möjlighet att motivera svaret: 
Utifrån attjag bara haft tjänsten som folkhälsostrateg i tre månader under 2019 har jag lite svårt att hesvara 
frågan, men processledarskapet får ÖK Ide är satt till 20 %, resterande procent bör ha lagts på arbete utifrån 
hälsopolitiska rådet. 
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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 l- 5 kan det skrivas här. 

situationen kopplat till tjänsten som folkhälsostrateg i Uddevalla har under 2019 varit lite 
speciell då ordinarie folkhälsostrateg varit föräldraledig och ersatts av två olika vikarier 
under denna period. Ordinarie folkhälsostrateg avslutade sedan sin anställning och tjänsten 
blev vakant under ett par månader innan en ny folkhälstrateg kunde påbörja sin anställning. 
Under året har tjänsten som folkhälsostrateg stöttats av ekonom som under större delen av 
året tagit ett betydande ansvar för administration och kontroll av utvecklingsmedlen och de 
projekt som varit kopplade till dem. 

?.Underskrift 

den l 20 

Ordförande i folkhälsorådet 



Avser år 2019 

Avser kommun: Uddevalla Kommun 

Redovisningen är antingen: slutlig 

slutlig 

Preliminär* x 

HSN 
Intäkter 

Ingående saldo från föregående år 440 

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2 250 

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 2690 

Kostnader 

Folkhälsostrateg: 

Lön (inkl. lönebikostnader) 338 

Omkostnader (ex. administration, utbildning, 

resor m.m.) 131 

SUMMA KOSTNADER FÖR 469 

Folkhälsoinsatser enligt folkhälsoplan: 

Mänskliga 

rättigheter/Barnkonvention/Tillgänglighet 20 

Våldsförebyggande 35 

Psykisk ohälsa 30 

Utvecklingsmedel ideburen sektor 30 

Pågående insatser med medel över från 

föregående år ** (planerade som 1-åriga) 

Budget 
Övrigt 

1·-

Kommun HSN 

440 o 423 

1158 1092 2 231 

1598 1092 2 654 

338 338 

131 121 

469 o 459 

20 20 

35 35 

30 30 

30 30 

Utfall 
Kommun 

360 

1139 

1499 

338 

121 

459 

20 

35 

30 

30 

Övrigt 

63 

1092 

1155 

o 

Kommentar: 

Återbetalas 10 tkr till HSN, 

samt 10 tkr till UA Kommun 



Regnbågen på Biblioteket 21 

Inget att vänta på 32 

Projektmedel Dalaberg 63 

Pågående fleråriga insatser med medel från 

tidigare år 

Från Burkaland till bikiniland 100 

Från Burkaland till Bikiniland (överflytt) 41 

Samv,erkanskoordinator 330 

Samv,erkanskoordinator (överflytt) 222 

Maskulinitetsnormer och våldsprevention i 

förskola och fritids 74 

Maskulinitetsnormer och våldsprevention i 

förskola och fritids (överflytt) 28 

scouting för alla åldrar och nationaliteter 100 

Stöd till stöttare 400 

Bra fysik ger god hälsa och livskvalitet 150 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat 

våld (överflytt) 33 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat 70 

Insatser med överskott från föregående år, 
godkänt av HSNN ** 

21 21 

32 32 

63 o 

100 91 

41 41 

330 330 

222 205 

74 74 

28 28 

100 100 

400 400 

150 150 

33 33 

70 70 

21 

32 

o 

91 

41 

330 

205 

74 

28 

33 

70 

100 

400 

150 

Omfördelades efter beslut i 

HPR, nov-19, till POP 

Återbetalas 9 tkr till HSN, 

samt 9 tkr till UA Kommun 

17 t kr förs över för pågående 

projekt, vilket matchas upp 

av BUN, projektet avslutas 

våren 2020 



l Nya ettåriga insatser med medel från 2019 

POP! Power of ink 

Ett eventuellt överskott återbetalas till 

respektive samverkanspart enligt avtal. 2019 

är sista året innevarande avtals riad. 

* 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, 

100 100 163 



Kommentarer till "Ekonomisk uppföljning av 

samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019, Uddevalla 

2019 var ingående saldo från HSN 440 tkr, av dessa medel har 423 tkr förbrukats, resterande 
17 tkr förs över till pågående projekt Samverkanskoordinator 2019. Kommunen har och 
kommer att gå in med motsvarande belopp. Projektet avslutas 2020. 

Utfallet för posten Omkostnader, inklusive folkhälsorådet, blev l O tkr lägre än budgeterat för 
vardera avtalspart. Dessa medel kommer att återbetalas. 

Projektet Från Burkaland till Bikiniland förbrukade 9 tkr mindre än budgeterat, dessa medel 
kommer att återbetalas. 

Projektmedel Dalaberg hade en budget på 63 tkr från vardera avtalspart, berörd förvaltning 
meddelade, med hänvisning till besparing och tidsbrist, att de inte hade möjlighet att 
genomföra projektplanen. Hälsopolitiska rådet beslutade då att omfördela medlen till Power 
of Pink (POP!). POP! som är ett externt projekt fick då stå för sin del av projektmedlen för att 
uppnå en 50/50 finansiering. Kommunens kostnader blev därmed 63 tkr lägre än budgeterat, 
därav en diff. mellan budget och utfall på 99 tkr (36tkr + 63 tkr) för kommunenjämfört med 
36 tkr för HSN (se också tabell nedan). 

Dlff Budget mot Utfall Överförs till 
HSN: 2020 Återbetalas 

36 17 19 

Dlff Budget mot Utfall UA Överförs till Omfördelades till 
Kof!nmuh: 2020 Återbetalas "Övrigt" 

99 17 19 63 



Handläggare 
Folkhälsostrateg Emelie Eek 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

Inriktning för folkhälsoarbetet under avtalsperioden 2020-2023 

Sammanfattning 

Från och med 2020 till och med 2023 har Uddevalla kommun ett nytt samverkansavtal 
med Västra Götalandsregionen kring gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla 
kommun. F ömtsättningar för avtalet är ett antal styrdokument på internationell, 
nationell, regional och kommunal nivå. Det övergripande målet med det gemensamma 
folkhälsoarbetet är att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. 
Folkhälsoarbetet ska utgå från lokala behov och omfatta hälsofrämjande och/eller 
förebyggande insatser och bygga på långsiktighet. För att mobilisera folkhälsoarbetet 
utifrån folkhälsopolitiska rådet har folkhälsostrategen fått i uppdrag att ta fram ett 
förslag på inriktning för avtalsperioden. 

Utifrån samverkansavtalet och respektive avtalsparts styrdokument föreslås följande 
prioritering vad gäller inriktning för Uddevallas lokala folkhälsoarbete 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. Särskilt fokus bör läggas på utanförskapsområden och metoder 
som involverar målgruppens delaktighet. 

Under avtalsperioden kan inriktningen komma att revideras utifrån behov och nya 
målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023 
strategisk plan 2019-2022 
Kommunfullmäktiges styrkort 2019-2022 
Mål- och inriktning 2020-2022 

Förslag till beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna föreslaget om inriktning 

1(2) 

Dnr KS 2019/00838 



Peter Larsson 
Kommundirektör 

Skickas till 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

Emelie Eek 
Folkhälsostrateg 

2(2) 

Dnr KS 2019/00838 



"f""~VÄSTRA 
GÖTALANDSREGIONEN 

• HÅLSO OCH SJUKVÅRDSNÅMNDEN 

Samverkansavtal 
gemensamma folkhälsoinsatser 
i Uddevalla kommun 
för perioden 2020 - 2023 

~s ·~'l ·"lb\!, l O\) 

~ 



2 

1. Avtalsparter 
Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad norra HSN och avser samverkan och 
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Uddevalla kommun. 

2. Avtalsperiod 
Detta avtal gäller under perioden l januari 2020 till31 december 2023. 

3. Förutsättningar för samverkansavtalet 
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen medan de regionala och 
lokala styrdokumenten lägger grunden för 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 förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla 
människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter. 

För att ytterligare värna barns rättigheter upprättades Barnkonventionen. Den 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Artikel2, 3, 6 och 12 
utgör grundprinciperna och ska alltid bealdas i frågor som berör barn. Barns 
rättigheter har en betydande roll i folkhälsoarbetet 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är 

"att skapa samhälleligaförutsättningar för en god ochjämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" 

och dess tillhörande åtta målområden. 

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala 

tolkhälsoarbetet är: 

VG2030 
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 gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra 
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 forbättrar folkhälsan generellt och som 
bidrar till att hela befolkningen ges förutsättningar för en god hälsa. 

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 
bättre resursutnyttjande och stöne genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska ha en 
politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta 
hälsofrämjande och/eller tidigt förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på 
långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 
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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 fortsätta det arbete som påbötjades under föregående avtalsperiod 
med att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och 
budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktöremas 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 
5.1 Forum för folkhälsofrågor 

I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor, 
här fortsättningsvis omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och 
förutsättningarna är styrande for folkhälsorådets sammansättning. 

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

Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård, försäkringskassa, 
arbetsförmedling, 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 for att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens 
ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga 
med båda avtalsparters respektive styrdokument 

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir 
en del av de ingående partemas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och 
tjänstepersoner i folkhälsorådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive 
nämnder/styrelser/förvaltningar till folkhälsorådet samt att återfora 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 
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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: 
arbeta på uppdrag av folkhälsorådet 

ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument 

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

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

samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter 

ansvarar för 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 l a insatser och l b ekonomi) och i dialog kring det 
gemensamma folkhälsoarbetet bland annat avseende: 

samverkansavtal folkhälsa 

folkhälsorådets prioriterade arbete 

ekonomisk redovisning av kostnaden för folkhälsostrateg inklusive dess 
omkostnader och folkhälsoinsatser 

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella 
avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till folkhälsorådet 

Uppföljning ska ske årligen. Insatserna ska sammanställas senast den 25 januari och 
den ekonomiska uppföljningen senast den 15 februari. Redovisningarna ska 
tillhandahållas norra HSN och kommunstyrelsen i Uddevalla kornmun ska ställa sig 
bakom uppföljningen. 
Uppföljningsbilagorna kan komma att revideras under avtalsperioden. 

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

5.4 Regiongemensam insamling av hälsodata 

Parterna är överens om att tillsammans stödja dc undersökningar som är av 
gemensamt intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor, till 
exempel Centralförbundet for Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)s 
drogvaneundersökning och Elevens hälsa i fokus som baseras på elevhälsosamtaL 

CAN s drogvaneundersökning genomförs vart tredje år. Norra HSN står för de 
finansiella kostnaderna som är förenat med enkäten. Kommunen står för insamlaodet 
av data och sprider resultatet lokalt. 
Elevens hälsa i fokus kommer att vara ett utvecklingsområde under avtalsperioden. 



5 

6 Ekonomi 
6.1 Finansiering 
Fördelningsprincipen får finansieringen är hälften vardera för norra HSN och 
kommunen. Partema svarar gemensamt för finansieringen av: 

lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg 

insatser utifrån gemensamma prioriteringar 

6.2 Ersättning 
Norra HSN ersätter för perioden 2020- 2023, 2 350 000 kronor per år, för 
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 för första respektive andra utbetalningen. 

6.4 Budget 
Folkhälsorådet ska årligen, senast den 1112, lämna ett budgetunderlag enligt mall 
(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska bestå av insatser och 
prioriteringar som är förenliga med båda avtalsparters respektive styrdokument 

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

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

8 Tvist 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtallöses frågan i första 
hand genom förhandlingar mellan parterna. I annat falllöses tvisten i allmän dom
stol. 

9 Hävning av avtal 
Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende inte 
utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. 
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INTRODUKTION 
Dokumentet i din hand börjar med Uddevalla 
kommuns vision, fortsätter med riktniog

ama från översiktsplanen som visar i vilken 
riktning som kommunen ska gå för att nå 
visionen, däreller följer de övergripande 

strategiemu och de mått som vi valt att följa 
under denna mandatperiod. 

Detta innebör att den strategiska planen 
spänner från det stora till det lilla. i tid går 
den tl·ån översiktsplanens tidsram som 

sträcker sig årtionden framåt- och vad gäller 
klimatetrekter ännu längre- tillnämndernas 

uppdrag under den här mandatperioden. 
T verksamheten går den fran de stora 

översiktliga penseldragen till de konkreta 
uppdragen. 

Politiskt går den strategiska planen trän de 
stora ti·ågorna som alla partier i kommun

fullmäktige ilr överens om, till detaljer som 

samverkansmajoriteten har kompromissat sig 
samman om. 

Vi konstaterar att alla partier har viljan att 
göra Uddevalla kommun bättre tar alla 
invånare. Även om alla de politiska partiemu 

delar denna vilja. så är ideema om hur vi 
skall nå dit skiftande och synen på vilka 

frågor som tyngdpunkterna ska ligga på 
varierar mycket. 

Vår förhoppning är dock att vår strategiska 
plan ska bidra till en gränsöverskridande 
stabilitet och en långsiktighet som gör att 

Uddevalla kommun når visionen med miljö
mässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Vi har arbetat in samverkansmajoritetens 

politiska plattfonn och gemensamma uppfatt
ningar från våra valplattfonnar i de över

gripande strategierna. 



VISION 
Uddevalla- Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

LIV -l Uddevalla kommun känner sig alla välkomna- mångfald och 
tolerans stimulerar hållbar utveckling . 
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

LUST- Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är stolta, har 
framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. 
Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 
förmågan. 

LÄGE- Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna 
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det 
attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 
av hav, fjäll och fjord. 





RIKTNINGAR 
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken riktning 
som kom m une n ska gå för att nå visionen 

Uddevalla kommun är en självklar 
tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

l strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas 

Uddevalla som en av regionens fyra delregionala centra. 
De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor 
är kopplingen till kunskapsintensiva verksamheter, mö

tesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar 
som stärker centrumbildningen . En ytterligare avgörande 
och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem 

som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, 

järnvägar och vägar. 

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infra

stmktur, sysselsättning och företagsutveckling skapar 
ökad attraktivitet och utveckling. 

l Uddevalla kommun utvecklar vi ett 
tryggt samhälle tillsammans 

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt 
förenings- och näringsliv. Detta skapas i samverkan och 

dialog och är kamgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. 

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör 

möten mellan människor, aktivitetscentra och ideburet 
offentligt partnerskap (JOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt ekologiskt och 
socialt hållbmt samhälle och får en bättre väl färd, rikare 
tl·itid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

l Uddevalla kommun bedrivs en god 
och trygg utbildning inför framtiden 

Uddevalla kommLm har många attraktiva utbildningar 
fOr nyfikna unga och vux1w som vill fortsätta växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg 

miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De når minst 
kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i 

alla ämnen. 

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust 

att lära och leder ti Il högre studier, företagande eller 
anställ n i ng. 



Uddevalla kommun erbjuder attraktiva 
och hållbara boendemiljöer där gamla 
och nya miljöer möts och samspelar 

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar 
invånamas liv. Kommunen har utvecklats genom 
sjöfart. båtbyggande, handel. turism, industri och 
utbildning. 

l-lär finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. lnvå
nanw lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, 
vårdar och utvecklar kultur-och boendemiljöer. 

Stadskiirnan har karaktären av en europeisk stad med 
dess struktur kring Lorg, rådhus och kyrka. Arv och 
traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framli
den och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kom
munens livsmiljö och intensivt arbete pågår kontinu
erligtmed att höja kvuliteten på vår fysiska miljö ge
nom ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer. 

\ ~ ' \ ~ 

Uddevalla är en kustkommun som tar 
vara på vaHnets potential 

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil 
kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 
självklara tillväxtområden för Uddcvulla kommuns 
maritima verksmnheter. Här kan naturskydd. vatten
bruk, rekreation. upplevelser, fiske- och besöksnäring 
gemensamt utvecklas. 

Kommunen ger också utrymme !Or Ii-i luftsliv i sina 
skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 
vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädel
fisk och andra arter. 

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 
2000 områden, skyddade liskeomniden och natur
reservat. 



•• 
OV RGRIPANDE 
SYRATEGlER 

Hållbar utveckling, ekonomiskt. miljömäs
sigt och socialt. är vägledande för alla beslut. 
Detta innebär att vi strävar mot tillämpning 

av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sve
riges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns 
lokala förhållanden. 

En hållbar miljömässig utveckling kräver 

en minskad klimatpåverkan och en kraftfull 
miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla 
kommun ska vara fossilfritt 2030. 

Praktiskt sker detta genom att motverka kli
matpåverkan av koldioxid och andra växthus
gaser. vi övergår till fömybar energi och vi 

skapar kolsänkor, t.ex. genom att bygga i trä. 
Vi anpassar oss t i Il effektema av ett förändrat 

klimat genom att bygga översvämningsskydd 
och göra andra åtgärder för att skydda oss 
mot ett mer extremt väder. Förutom klimatåt

gärder arbetar vi även tar att komma närmare 
en cirkulär ekonomi. 

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust 
som unik Gäll natur. Dessa ska vårdas får att 

bevara naturupplevelserna, men samtidigt 
utvecklas tbr att skapa attraktiva boende

miljöer och ge förutsättningar fOr en hållbar 
turismnäring. 

För att möjliggöra ett stadigvarande boende 
och skydda den känsliga kustmiljön ska VA-

lösningar för kusten fmtsätta utvecklas. 

Både hållbar miljömässig och ekonomisk 
utveckling kräver en upprustad infrastruktur. 
Därför utvecklar vi den t. ex. genom att knyta 
ihop och utvidga cykelvägar och kollek
tivtrafik. liksom vi arbetar för en successiv 

utbyggnad av Bohusbanm1. På samma sätt 
arbetar vi !Or att hitta smidiga lösningar för 
stadens trafik. 

En hållbar ekonomisk utveckling kräver 
ett bra företags- och arbets-marknadsklimaL 
Genom att företag och individer får ett positivt 

bemötande av kommunen i enlighet med 
kommunens värdeord ''Öppenhet, Respekt. 

Professionalitet", och får sina ärenden snabbt 
och rättssäkert hanterade skapar kommunen 

fåttmen de. Tydlighet och torutsägbarheL till
sammans med lyhördhet och nytänkande. hjäl

per oss att skapa en fåretagsvänt i g stad, vii ket i 
sin tur lockar !ler tOretag till kommunen. 

Kommunen förvaltar medborgarnas skat

tepengar för gemensamma ändamål och god 

ekonomisk hushållning. Med hänsyn till de 
ekonomiska utmaningar kommunen står infår 

ska våra resurser användas med maximal et~ 
fektivitet genom exempelvis utökad digita

lisering inom alla kommunens verksamhets-

~,,~ ,. .... 
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GLOBALA MALEN 
för hållbar utveckling 

områden, ny teknik, effektiv försötjning och 
användning av lokaler. samt bättre upphand

lingsförfaranden. 
Kommunens verksam het skall organ i seras 

för att nå god ekonomisk hushållning. För att 
få genomslag i verksamheten skall tOränd

ringsvilja och modet att pröva och utvärdera 
nya arbetsmetoder uppmuntras. En maximal 
etrektivitet kräver också en säkrad kompe
tensförsörjning för den kommunala verksam

heten, liksom att kommunen upplevs som en 
attraktiv arbetsgivare. 

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhis

toriska miljöer och kommunala kulturfastig
heter ska bevaras. Även Uddevalla kommuns 

kulturarv och varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som särskilda landmärken, ska 
utvecklas och stärkas för att synliggöra våra 

besöksmå l. 

Genom att Uddevalla kommuns vård och 
omsorg är god och värdig skapar vi ökad 
livskvalitet. Vi söker efter lösningar som gör 

att våra vårdtagares behov tillgodoses väl 

oavsett om det är regionens eller kommunens 
formella ansvar. Tydliga kravspecifikatio-

ner och upphandlingar ger mervärde s(!Som 
näringsrik, ekologisk och närproducerad mat i 

kommunens kök. inga gitler i skolans leksaker 



eller i kommunens byggmaterial. 

Nya bostadsområden placeras både med 
htinsyn tillnuvarande infrastrukturinves
teringar samt platser som anses viktiga för 

unika boendemiljöer. Detta möjliggör också 
en utbyggnad av nära kommunal service 

s<\som förskolor. värd- och omsorgsboende 
och kollektivtrafik. 

För att uppnå en socialt hållbur utveckling 

ger vi Uddevalla kommuns alla invånare, 
föreningar och näringsliv- i tätort såväl som 
landsbygd- förutsättningar för alt kunna 

utvecklas i positiv riktning. l vint arbete kring 
arbetsmarknad jobbar vi fOr ett enlreprenö

riellt och innovativt förhållningssätt. Detta 
gör vi bland annat med hjälp av ett ULvecklat 

arbetsmarknads- och integrationsarbete och 
genom en ökad samverkan med civilsamhäl

let. Vårt mål är att individer ska in i syssel-

sättning. nyanlända och ungdomar snabbt ska 

lotsas in i arbete, töretagande eller utbildning. 
Bra. jämlika och trygga skolor ger studiero 
och förbättrade studieresultat. Genom ett 

fokus på tOrebyggande arbete vägleder vi 
ungdomar bort från droger och kriminalitet. 

En socialt hållbar utveckling kräver också 
att vara invånare känner sig trygga i de ot~ 

fentliga miljöerna. Genom att vi har ett bättre 
samarbete mellan kommunen och polisen 

skapar vi trygghet på gator och torg. En ut
veckling av stadskärnan och andm centrum

områden skapar ökad trygghet och trivsel i de 
offentliga miljöerna. Detta skapar en levande 

stad som är värd en omväg. 

Vi tror att vi skapar ett starkm·e och stabi

lare samhälle. såväl som frihet för individen. 

om vi arbetar för att åstadkomma jämställd-
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het, bejakar allas lika rättigheter och värde. 

samt inser att mångfald är en styrka. 
Samhällen med mindre ekonomiska och 

sociala klyftor och med hög social delaktig
het har bättre hälsa och välmående. DärtOr 

strävar vi efter att åstadkomma integration, 
inkludering och delaktighet. Vi gör detta 

genom arbetsmarknadsåtgärder och andra 
socioekonomiska metoder, men även genom 
att stötta kulturverksamhet och föreningar 

ol:h med deras hjälp skapa ett samm·bete som 
gör att kommunen och civilsamhället tillsam
mans når lier invånare. 

Samverkansmajoriteten strävar eller att 
genom ett hållbart och framtidsinriktat 

ledarskap åstadkomma breda politiska 
överenskommelser i långsiktigt strategiska 
tl·ågor med kvalitet och professionalitet som 

riktmärke. 



o 

MATT 
o Gott bemötande vid kontakt med 

kommun, ska öka 

o Andel som tar kontakt med kom
munen via telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, ska öka 

o Andel som får svar på e-post inom 
en dag, ska öka 

o Företagsklimatet ska bli bättre 

o Förbättrat resultat i Svenskt Närings
livs enkät 

o Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

o Brukarbedömning i hemtjänst äldre
omsorg, helhetssyn, ska öka 

o Minskad sjukfrånvaro 

o Öka andelen förnybar och återvun
nen energi i kommunala byggna
der 

o Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamheter, ska öka 

o Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort ska öka 

o Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

o Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska 
öka 

o Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, 
ska öka 

o Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, ska öka 

o Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller 
studera, ska öka 

o Minskad tid för genomförande/ 
översyn av nya och äldre detalj
planer 

o Antalet markanvisningar, ska öka 

o Antalet medlemmar i föreningarna, 
ska öka 

o Antalet aktiviteter i föreningarna, 
ska öka 

o Nyregistrerade företag i kommu
nen, ska öka 

o Företag i kommunen, ska öka 

o Nettokostnadsandelen inklusive 
finansnetto högst 99 % av skatter 
och bidrag 

o soliditeten ska förbättras 

o Egenfinansiering av investeringar 
minst 30% 







styrkort Kommunfullmäktige 2019-2022 

Riktningar Övergripande strategier 

Uddevalla kommun är en Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, där vi arbetar 
självklar tillväxtmotor för en för en entreprenöriell och innovativ kultur. 
mer utvecklad region 

Säkra kompetensförsörjningen. 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

l Uddevalla kommun Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och social 
utvecklar vi ett tryggt utveckling. 
samhälle tillsammans 

sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt 
öka samarbetet med civilsamhället !.ex. genom gemensamt förebyggande arbete. 

Verka för trygghel i de offentliga miljöerna. 

Verka för ökad livskvalilet genom god och värdig vård och omsorg. 

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder bland annal 
genom en utökad digitalisering. 

l Uddevalla kommun Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 
bedrivs en god och trygg 
utbildning inför framtiden Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad mal i 

kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial. 

Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola. 

Uddevalla kommun Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfasligheler. 
erbjuder attraktiva och 
hållbara boendemiljöer dä1 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och Lyckorna 
gamla och nya miljöer möt som speciella landmärken. 
och samspelar 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt 
platser som anses vikliga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära 
kommunal service. 

Uddevalla är en Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse. boende och turism. 
kustkommun som tar vara 
på vattnets potential Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för lurismnån ng en. 

Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljö n. 

Vision: Uddevalla- Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

Mått 

. Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska 
öka . Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, ska öka . Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka . Företagsklimatet, ska bli bättre . Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät . Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka . Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka . Minskad sjukfrånvaro . Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet. ska 
öka . Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, 
ska öka . Minska fossilbränsleanvändning i kommunala 
fordon . Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka . Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkespro gram, 
kommunala skolor, ska öka . Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka . Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, ska öka . Minskad tid för genomförande/översyn 
av nya och äldre detaljplaner . Antalet markanvisningar, ska öka . Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka . Antalet aktiviler i föreningarna, ska öka . Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka . Företag i kommunen, ska öka . Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99% av skatter och bidrag . soliditeten ska förbättras . Egenfinansiering av investeringar minst 30 % 
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Inledning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (vidare nämnden) ansvarar för beställningen av hälso
och sjukvård till invånarna i Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, 
Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Orust, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, 
Strömstads kommuner. Nämndens område har drygt 270 OOOinvånare. 

Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig och ges först till de som har störst 
behov. Att skapa en god hälsa och tillgodose invånarnas behov är högprioriterat, liksom 
arbetet med att förebygga ohälsa. 

Nämndens mål och inriktning är styrande för planering av beställningsarbetet och för de 
avtal och överenskommelser som nämnden tecknar med olika vårdgivare och andra 
huvudmän. Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa 
och vård på lika villkor. 

Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill prioritera för att uppnå en förbättring av 
befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång till en god hälso- och 
sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, insatser vid funktionsvariationer och 
folkhälsoinsatser. 

Nämnden ansvarar ekonomiskt för all offentligt finansierad vård som nyttjas av invånaren i 
sitt område, förutom vårdvalen. 

Nämndens verksamhet inklusive vårdvalsverksamheten följs upp löpande under året. Den 
slutliga uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen. 

Strategi för omställning och regionfullmäktiges övergripande mål 

Nämndens arbete och uppdrag styrs i första hand av budgeten, men även av de av 
regionfullmäktige beslutade styrdokumenten. 2005 antog regionfullmäktige Vision Västra 
Götalandsregionen - Det Goda Livet som är den långsiktiga visionen för det fortsatta 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. En central del i visionen är god hälsa som ska ges 
jämlikt, jämställt och likvärdigt, och först till dem med störst behov. För att nå målet om en 
god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa 
mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna. Därför har regionfullmäktige antagit 
Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen med fyra 
övergripande utvecklingsområden. 

• Utveckla den nära vården 

• Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 

• Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

• Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Budgeten är det överordnade styrdokumentet där mål och fokusområden prioriteras. 
Regionfullmäktige har beslutat om två övergripande mål som avser en längre tidsperiod än 
budgetplanen. 

• Hållbar innovativ och kreativ region 

• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 
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Prioriterade mål 

I Västra Götalandsregionens budget för 2020 har regionfullmäktige fastställt tio 
prioriterade mål inklusive fokusområden, varav fyra berör hälso- och sjukvårdsnämndemas 
verksamhet. 

• Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för 
personer med psykisk sjukdom 

• Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

• Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka liksom verksamhetens 
användning av digitala lösningar 

• Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras 

Nämnden har även möjlighet att fastställa ett eget mål, som för 2020 är: 

• Invånarnas behov ska vara styrande för de insatser som erbjuds 

Uppdrag och aktiviteter 

I mål och inriktning fastställer nämnden uppdrag och aktiviteter som på olika sätt ska leda 
till att regionfullmäktiges och nämndens egna mål uppnås. 

Uppföljning 
l 

Uppföljningen av regionfullmäktiges mål såväl som nämndens egna mål kommer att 
fastställas i en uppföljningsplan för detaljbudget 2020. I uppföljningsplanen kommer också 
att ingå vilka mått och medel som nämnden kommer att använda sig av vid bristande 
följsamhet till uppdrag och aktiviteter samt bristande följsamhet vad gäller ingångna avtal 
och överenskommelser. 

Övergripande mål 

Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är att erbjuda 
en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och 
patientsäkerhet, samt som alltid utgår från den enskilde patientens behov och erfarenheter. 
För att nå målet krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och 
skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna. 

Oavsett var man bor i länet så ska man uppleva en god tillgänglighet. För att på ett bättre 
sätt garantera tillgängligheten till vård i Västra Götalands geografiska ytterkanter behöver 
samverkan med grannregioner, liksom med Norge, stärkas. 

Öppettider och sjukvårdens struktur och lokaler ska vara anpassade efter de behov som 
finns. 
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Prioriterade mål och fokusområden 2020-2022 

Prioriterat mål 
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras 

Grunden är att hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög kvalitet och i allt större 
utsträckning styras och ledas mot de insatser som skapar värde för patienterna. 

En sammanhållen hälso- och sjukvård är särskilt viktig för de mest sjuka äldre, patienter 
med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Dessa patientgrupper har ofta flera 
vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen och ett behov av kommunala 
omsorgsinsatser vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdens olika organisatoriska 
delar. En utveckling av arbetssätt som flyttar vården närmre patienten, mobila insatser där 
vården erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och utveckla vården 
ytterligare. 

Patientsäkerhet och kvalitet ska vara centralt i hälso- och sjukvårdens ledningssystem. Alla 
delar av verksamheten måste arbeta systematiskt och långsiktigt med mål, åtgärder och 
uppföljning. Arbetet ska präglas av ett förebyggande synsätt, faktabaserade beslut och 
samverkan. Ingen ska avlida eller invalidiseras på grund av undvikbara misstag i vården. 

Varje skada orsakad av och inom sjukvården ska rapporteras och följas upp för att få ett 
lärande kring hur vårdskador uppstår och hur de kan undvikas. Sjukvården ska präglas av 
en säkerhetskultur där fel i handhavande förebyggs och förhindras. För att förebygga 
överkonsumtion och minska risken för så kallad läkemedelsförgiftning ska kontinuerliga 
läkemedelsgenomgångar ske för alla äldre. Äldre i eget boende ska erbjudas samma 
service. 

Det är fortsatt viktigt att arbeta för att minska läkemedelsanvändningen både inom 
primärvården såsom inom sjukhusvården. Särskilda insatser ska riktas till personer som har 
flera olika läkemedel. Läkemedelsdokumentation ska följa patienten genom vården. 

Fokusområde med uppdrag 2020 ( regionfullmäktige l 

Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. 
Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer. 
Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser. Förbättra samverkan mellan VGR och kommun 
för att minska antalet överbeläggningar. 
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Nämndens uppdrag och aktiviteter 

Nämnden ska vidare : 

• verka för att mobil närvård i likhet med Uddevalla-modellen på sikt 
genomförs i de kommuner där det är möjligt med tanke på 
befolkningsunderlaget 

• fortsatt utveckla samverkande sjukvård som ett koncept 

• samverka genom arenan Vårdsamverkan Fyrbodal och verka för att 

samarbetet utvecklas 

• arbeta för att familje- och ungdomscentraler etableras i varje kommun 

• arbeta för en utvecklad och tydlig samverkan mellan kommunerna och 

regionen i beroendevården, genom att aktivt delta i skapandet av 

integrerade mottagningar för beroende och missbruk 

• följa upp att BUP verkställer sitt uppdrag att vara konsultativt stöd till 

vårdgrannar och kommuner 

Nämnden ska: 

• efterfråga och stödja att vårdgivarna omhändertar föreslagna 
förbättringsförslag i "Sjukvård i Västra Götalandsregionen med fokus 

på sjukhusbaserad vård" och "Primärvårdsrapport" samt 
"Patientsäkerhetsplan 2020" 

• följa upp att vårdgivarna arbetar i enlighet med regionala medicinska 
riktlin j er. 

Vårdgivarna ska: 

• följa regionala medicinska riktlinjer gällande läkemedelsgenomgångar 

• genomföra relevanta åtgärder för att minska bruk av olämpliga 
läkemedel och psykofarmaka hos äldre personer 

• minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner 

Prioriterat mål 
Invånarnas tillgänglighet till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar. 

En av de viktigaste utmaningarna inom sjukvården är att skapa en väl fungerande och 
integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och 
omställningen förutsätter nya arbetssätt vilket i sin tur kräver tydliga mål i 
förändringsarbetet och ekonomisk uthållighet. En modemiserad informationsmiljö utgör en 
viktig faktor för att åstadkomma en personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad 
effektivitet genom bättre beslutsstöd för såväl medarbetare som förutsättningar för 
kommunikation mellan vården och patienten. 
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Viktiga steg mot en ökad digital tillgänglighet har tagits under det senaste året. Nu stärks 
ambitionen ytterligare genom att införa krav på digital mottagning på alla vårdcentraler i 
regionen. Regionen ska bejaka denna utveckling, men måste samtidigt verka för fortsatt 
hög patientsäkerhet och ett effektivt utnyttjade av hälso- och sjukvårdens samlade resurser. 

Fokusområde med uppdrag 2020 ( regionfullmäktige) 

Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och Al, för bättre diagnostik och 
ökad patientsäkerhet 

Nämndens uppdrag och aktiviteter 

Nämnden ska verka för att digitalisering används och utvecklas för att skapa jämlik vård, 

såsom: 

• Vård på distans 

• Handledning på distans 

• Säker teknik och överföringar av infom1ation mellan vårdgivare inom och 
utanförVGR 

• Närsjukvårdscentra!hälsocentraler, Utveckling av närsjukvårdscentra med 

funktioner och tekniska/digitala möjligheter med stöd av medicinskt utbildad 
personal 

V årdgivama ska: 

• anpassa och utnyttja digitaliseringen för personer med 
funktionsvariationer 

• öka tillgängligheten till internetbaserat stöd och behandling 

• använda IBD-home ( internetbaserat tjänst för personer som lever med 
inflammatorisk tarmsjukdom) 

• redovisa hur de effektiviserar vården genom digitalisering 

Prioriterat mål 
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka. 

God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för Västra 
Götalandsregionen. Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i 
rätt tid. För att möjliggöra detta måste en väl fungerande primärvård vara den naturliga 
första kontakten för medborgare som behöver söka upp sjukvården. 
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Högprioriterat i närtid är väl fungerande ambulansverksamhet, förbättrade flöden på 
akutmottagningarna och kortare väntetider. 

All verksamhet inom hälso- och sjukvården måste ses ur patientens perspektiv och kvalitet 
ska framförallt definieras utifrån ett patientperspektiv. 

I alltför liten utsträckning har vården följt med i den utveckling som setts i stora delar av 
övriga samhället när det gäller att möta individers önskan och krav på service och 
tillgänglighet. 

Hälso- och sjukvården ska därför präglas av personcentrerad vård. Personcentrerad vård 
innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har samt vad det innebär att 
vara människa och i behov av vård. 

För arbetet med att höja vårdens kvalitet innebär det att krav ställs på att patienten blir 
delaktig i sin egen vård, men också att patienten på olika sätt kan påverka hur vi utformar 
vården och hur vi bedömer behoven av olika sjukvårdsinsatser. 

Fokusområde med uppdrag 2020 ( regionfullmäktige) 

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras. 
Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling. 

Nämndens uppdrag och aktiviteter 

Nämnden ska: 

• kontinuerligt följa upp följsamhet till vårdgarantierna 

• följa upp att utredningar och undersökningar inför behandling sker inom 
90 dagar 

• följa upp tillgängligheten till1177 

• följa upp intern väntetid från första besök till påbörjad behandling inom 
habilitering &hälsa 

Vårdgivarna ska: 

• ha standardiserad patientinformation om vårdgaranti såväl som 
valfrihetsvård 

Vårdgivarna ska: 

• erbjuda främjande och förebyggande insatser för att motverka sjukdom, 
enskilt och i grupp. Fokus 2020 förebygga diabetes och bjärt
kärlsjukdomar, genom livsstilsråd och motiverande samtal. 
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• erbjuda hälsosamtal ( sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma 

matvanor, riskbruk av alkohol, bruk tobak, fysisk inaktivitet) 

• ge alla barn och föräldrar minst två hembesök från BVC, i enlighet med 

Krav och kvalitetsboken för Vårdval vårdcentral 

Nämnden ska : 

• arbeta för närheten till vård fysiskt eller digitalt 

• arbeta för mobil vård, utökade hembesök 
1177 ska: 

• leva upp till fastställda måltal ( 75 % inom 5 min) för svarstider- snabbt svar, 
snabb kontakt, hjälp vidare till rätt vård 

Nämnden ska: 

• genom uppföljning av behandlingsresultat öka kunskapen om jämlik 

vård. 

• arbeta för geografisk jämlikhet, dvs likvärdig vård oavsett var man bor 

• fortsatt utveckla den specialiserade vården vid närsjukhusen i Bäckefors, 
Strömstad och Lysekil 

Prioriterat mål 
Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för 
personer med psykisk sjukdom. 

Personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en 
jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Den 
kroppsliga hälsan hos patienter inom specialistpsykiatrin ska främjas. 

För att erbjuda vård på rätt vårdnivå för personer med psykisk sjukdom/ohälsa samt öka 
tillgängligheten såväl för patienter i behov av specialistvård som för dem vars vårdbehov 
kan mötas inom primärvården måste första linjens sjukvård för psykisk hälsa förstärkas. 
Det är särskilt angeläget med en sådan förstärkning för barn och unga. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska säkerställa att personer med psykisk sjukdom eller 
psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker vård 
och omsorg av god kvalitet. 

Fokusområde med uppdrag 2020 ( regionfullmäktige) 

Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa. 
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Nämndens uppdrag och aktiviteter 

Vårdgivare ska: 

• följa nationella och regionala riktlinjer för tillgänglighet (30 dagar för 

första besök, 30 dagar till behandling/fördjupad utredning) 

Nämnden ska: 

• följa upp att VG Primärvård (vårdcentralerna) uppfyller sitt uppdrag 
när det gäller psykisk ohälsa, och är första linjens vård både vad det 

gäller barn/unga, vuxna och äldre 

• följa upp förstärkt första linjens vård på aktuella vårdcentraler i 

Trollhättan (Sylte) och Uddevalla ( Dalaberg), Strömstad och Munkedal 

• stärka genomförandekraften genom att följa upp följsamheten till RMR (regional 

medicinsk riktlinje) för personer med psykiatrisk och samtidig somatisk sjukdom 

Prioriterat mål- nämndens egna mål 
Invånarnas behov ska vara styrande för de insatser som erbjuds 

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att 
då detta mål har åtta målområden utpekats, bland annat Det tidiga livets villkor (nr 1), 
Levnadsvanor (nr 6) och En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (m 8). Inom dessa 
områden finns stora möjligheter att göra skillnad för befolkningens hälsa. 

Tidiga insatser är avgörande för en god och jämlik hälsa oavsett om det gäller insatser tidigt i livet 
eller tidigt i ett begynnande ohälsotillstånd. När det gäller livsstilssjukdomar som exempelvis 
krans-kärlsjukdom, strake, cancer och diabetes är hälsosamma levnadsvanor det som förebygger 
detta bäst. Det minskar även depression, psykiska ohälsa och övervikt. 

Den enskilda individen har unika möjligheter att påverka sin egna hälsa men behöver hjälp och 
stöd. Här har hälso- och sjukvården en viktig roll utifrån sitt hälsofrämjande uppdrag. Genom att 
arbeta aktivt med insatser, både riktade och generella, kan man skapa förutsättningar för en 
egenvård som förbättrar och bevarar en god hälsa. Här spelar primärvårdens förebyggande och 
hälsofrämjande arbete en central roll. 

Uppföljning av vårdöverenskommelser och Krav- och kvalitetsböcker ska synkroniseras 
så att nämnden kan följa patientens hela vårdprocess. 
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Nämndens uppdrag och aktiviteter 

Jämlik hälsa 

Nämnden ska: 
i folkhälsoråden arbeta för hälsofrämjande insatser som fokuserar på goda och jämlika 

livsvillkor och goda levnadsvanor. Särskilt fokus på att skapa förutsättningar för: 

• insatser i tidig ålder 

• insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat 

• kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom 

främja goda kost och motionsvanor 

minska/motverka bruk av alkohol, tobak narkotika och doping 

Nämnden ska vidare: 

• Följa upp följsamheten till framtagna riktlinjer som beslutsstöd och 
handlingsplan för övervikt och fetma 

Personer med riskbruk 

Nämnden ska: 

• följa upp förskrivning av beroendeframkallande läkemedel 

Personer med missbruk 

Nämnden ska: 
• arbeta för en utvecklad och tydlig samverkan i integrerade mottagningar 

mellan kommunerna och regionen i beroendevården, ex Mini-Maria 

Äldre personer och personer med omfattande behov av vård och omsorg 

Vårdgivarna ska: 
• tillämpa samordnad vårdplanering (SIP) 

• öka antalet genomförda läkemedelsgenomgångar inom primärvården, 

• ge riktad suicidprevention till äldre 

Nämnden ska: 
• verka för att mobil närvård i likhet med Uddevalla-modellen på sikt 

genomförs i de kommuner där det är möjligt med tanke på 
befolkningsunderlaget 

• Fortsatt utveckla samverkande sjukvård som ett koncept 
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• samverka genom arenan Vårdsamverkan Fyrbodal och verka för att 

samarbetet utvecklas 

Personer med kronisk obstrul<tiv lungsjukdom (KOL) 

Vårdgivarna ska: 

• ge patienten och anhöriga, där så är adekvat, psykosocialt stöd samt 

stödjas att bedriva egenvård 

• erbjuda tvärprofessionell samverkan för att kunna ge råd och erbjuda 

träning 

• erbjuda regelbunden uppföljning enligt gällande regional medicinsk 

riktlinje 

Personer som drabbats av strake 

Nämnden ska: 

• följa upp vården för personer som drabbats av strake 

Personer med hjärtsvil t 

Vårdgivaren ska: 

• erbjuda preventivt omhändertagande 

• erbjuda utbildning och råd om egenvård av specialist sjuksköterskor vid 

hjärtsviktsmottagning 

• ha regelbunden uppföljning och kunna erbjuda mobil närvård ( 

närsjukvårdsteam) 

Personer med icke malign långvarig smärta 

Vårdgivarna ska: 

• stärka patienter i sin förmåga att klara sin livssituation genom olika 

åtgärder: 

Träning 

Psykosocialt stöd 

Läkemedelsbehandling 

Utbildning 

Barn och vuxna med diabetes 

Nämnden ska: 
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• I folkhälsoråden arbeta för riktade folkhälsoinsatser i samverkan med 
kommunerna som syftar till förbättrade levnadsvanor som kost och 
motion. 

Vårdgivarna ska: 

• Följa nationella riktlinjer för barn och vuxna med diabetes. I riktlinjerna 

ingår kontroll och behandling av ögonbotten, njurfunktion och 

blodtryck samt fotundersökning 

• Vårdgivare ska erbjuda strukturerade program för påverkan på 
levnadsvanor (kost och fysisk aktivitet). 

• Vårdgivare ska stödja personer med diabetes att sluta röka och att vid behov öka 
sin fysiska aktivitet. 

Personer som upplever svår stress 

Vårdgivarna ska: 

• erbjuda ISM(institutet för stressmedicin) stresskola på vårdcentral eller 

rehab-enhet 

• implementera beforskade vårdflödesbeskrivningar för tidiga och 

förebyggande insatser vid stressrelaterad ohälsa 

• genomföra patientutbildning och ha tydliga samverkansrutiner mellan 

vårdcentraler och rehab-enheter 

• erbjuda fast vårdkontakt vid stressproblem och psykisk ohälsa på varje 

vårdcentral 



Handläggare 
Folkhälsostrateg Emelie Eek 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

Årshjul för hälsopolitiska rådet 2020 

SammanfaHning 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

Hälsopolitiska rådet sammanträder fem gånger om året. Rådet har ett antal uppdrag och 
befogenheter. Ett årshjul skulle underlätta rådets arbete och rådets ansvar och uppdrag 
skulle förtydligas. Folkhälsostrategen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på årshjul 
för rådets arbete. Förslaget ska vara fårdigt till mötet den 25 februari 2020. 

Det föreslagna årshjulet innefattar de processer som är kopplade till samverkansavtalet, 
folkhälsopriset och fördelningen av rådets utvecklingsmedeL Under året planeras ett 
antal uppföljningstillfållen av de projekt som beviljats medel från hälsopolitiska rådet, 
Förslagsvis gör vi fördjupningar utifrån en förvaltning/regionen och utvecklingsprojekt 
kopplade till dessa på varje möte, se exempel i bifogat årshjuL 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Årshjul 2020 

Förslag till beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna föreslaget årshjuL 

Peter Larsson 
Kommundirektör 

Skickas till 

Emelie Eek 
Folkhälsostrateg 

1(1) 

D nr KS 2019/0083 7 



11 December: 
Ars/slutrapportering 
från pågående projekt 

24 NOVEMBER 

Budget för kommande år. 

-Lägesbeskrivning pågäende 
projekt 

- Ekonomisk avstämning 
Socialförvaltningen 

Mötesdatum kommande år 

Ekonomiavstämning 
pågående projekt 

13 OKTOBER 

Beslut om HPR-utvecklingsmedel 

- Lägesbeskrivning pågående projekt 
-Ekonomisk avstämning 

Ev. omfördelning av arets medel 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Utbetalning av HPR
medel 
31 augusti Tertialrapport 
från pågående projekt 
Ansökningar in 

Övrigt innehåll: 
• Psykisk ohälsa 

25 FEBRUARI 

Uppföljning av samverkansavtal 
och ekonomisk redovisning 

Beslut om inriktning för 
avtalsperioden 

Planering för folkhälsopris 

Projekt status 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

\ 

Uppföljning till KS och 
HSN 
Nomineringstid till 
folkhälsopriset 
Utbetalning av HPR
medel 

• Barnkonventionen 
• Sociala 

investeringsmedel 
• Drogförebyggande 

arbete 
• Social hållbarhet 
• Externa projekt 

med 
utvecklingsmedel 

28 APRIL 

HPR genomgång av nominerade 
till Folkhälsopris 

Besluta om kriterier för ansökan 
om HPR-medel 

Utlysning av HPR 

VGR 

/: 
26 MAJ 

- Lägesbeskrivning pågående 
projekt 

-Ekonomisk avstämning 

Beslut om folkhälsopriset 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Utlysning av HPR
medel 
30 april tertialrapport 
från pågående 
projekt 



Projekt 2020 kopplat ti ll förva ltningar 
Förebyggande arbete mot 
hedersrelaterat våld 

.~.: . . 
;~=. . . 4 .. • 

! . ! •• 

Samverkansgrupp socialtjänst, skola, 
förskola, integrationsenhet, 
vårdcentral. 

Fotkhögskola i samverkan med Agapes 
vänner, Svenska Kyrkan, Röda korset 

fl. 
Uddevalla Gpen Parasport 



Handläggare 
F ollehälsostrateg Emelie Eek 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla. se 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

Hälsopolitiska rådets beslut om fria medel inom ram 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet beslutar årligen om budget för utvecklingsmedel för påföljande år 
utifrån det avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens 
norra Hälso- och sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser. 

Hälsopolitiska rådet har i samband med att budgeten antogs för 2020 fattat beslut om att 
projekt som beviljats utvecklingsmedel, utbetalas två gånger per år under förutsättning 
att projektet fortlöper enligt plan. Folkhälsostrategen ansvarar för att kontrollera detta. 

I Hälsopolitiska rådets budget 2020 har medel fördelats ut på interna och externa 
projekt. Därutöver har medel avsatts för tvärsektionelit folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets inriktning, med 240 tkr, samt för satsning på 
utanförskapsområden, med 141 tkr. Rådet ska fördela dessa medel under året. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Budget 2020 samverkansavtal folkhälsa 

Förslag till beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att fördelning av summor över 50 000 kr beslutas av Hälsopolitiska rådet, samt 

att fördelning av summor under 50 000 kr kan beslutas av Folkhälsostrategen. 

Peter Larsson 
Kommundirektör 

Skickas till 

Emelie Eek 
F ollehälsostrateg 

l (l) 
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Handläggare 
Folkhälsostrateg Emelie Eek 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

Folkhälsopris 2020 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse 

2020-02-14 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 att instifta ett folkhälsopris med syfte att 
uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stin,mlera 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 fårslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger 
dessutom rätt att själv föreslå lämplig pristagare. 
Folkhälsopriset består av ett diplom samt 10.000 kr. 

Tidsplan 2020: 
2020-03-01-2020-04-13 
2020-04-28 
2020-05-10 
2020-05-26 
2020-06-10 

Beslutsunderlag 

Nomineringstid (marknadsföring, registrering) 
Hälsopolitiska rådets genomgång av nominerade 
Sista dag får rådets ledamöter att nominera 
Hälsopolitiska rådets beslut av mottagare av årets pris 
Utdelning av folkhälsopriset på kommunfullmäktiges möte 

Kommunledningskontorets tjänsteskri ve l se 2020-02-14 

Förslag till beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna föreslagen tidplan får processen kring folkhälsopriset 2020, samt 

att uppdra åt folkhälsostrategen att offentliggöra möjligheten att nominera mottagare 
av folkhälsopriset 2019 

Peter Larsson 
Kommundirektör 

Skickas till 

Emelie Eek 
Folkhälsostrateg 

1(1) 
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