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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Hälsopolitiska rådet 2020-10-13 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till Kommunstyrelsen 2020-11-25 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-10-13  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen samt distansdeltagande via Teams 

kl.13:00-16:30 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), ordförande, kommunstyrelsen 

Niklas Moe (M), kommunstyrelsen, distansdeltagande via Teams 

Annelie Högberg (S), kommunstyrelsen 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), kommunstyrelsen 

Kenneth Gustavsson (C), vice ordförande, norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden  

Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden, 

distansdeltagande via Teams   

 
Övriga Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef, kultur och fritid  

Maria Jacobsson, förvaltningschef, samhällsbyggnad, del av § 28, t.om. 

14:00 

Laine Västrik, klinikchef, folktandvården Uddevalla City och Ljungskile  

Dzenana Poljo, Astraia Consulting AB, § 28 t.om. 14:20 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret  

Kajsa Jansson, administratör, kommunledningskontoret  
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Hälsopolitiska rådet 

 

2020-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27   

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande Camilla Johansson (C) hälsar välkommen och upprop förrättas. Dagens 

möte sker till viss del med distansdeltagande via Teams.   
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2020-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28   

Föreläsning med Dzenana Poljo 

Sammanfattning 

Dzenana Poljo från Astraia Consulting AB håller i föreläsning för hälsopolitiska rådet.  

 

Syfte med föreläsningen är att skapa inspiration i hälsopolitiska rådets arbete med 

folkhälsa, social hållbarhet och välfärd samt att stimulera reflektion kring egna och 

gemensamma drivkrafter samt reflektera om uppdrag, kapacitet samt förmåga. 

Föreläsningen kommer att följas upp med en workshop där hälsopolitiska rådet kommer 

arbeta kring långsiktiga målsättningar för folkhälsoarbete i Uddevalla kommun.   

 

Hälsopolitiska rådet diskuterar begreppet folkhälsa och vad som behövs för att hälsa ska 

uppnås. Individens hälsa kan förklaras med tre kriterier; begriplighet (förstå 

verkligheten samt skapa sin bild), hanterbarhet (hantera verkligheten som vi möter) och 

meningsfullhet (ge oss mening).    

 

Ordförande tackar för föreläsningen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00585  

Bestämmande av sammanträdesdagar för hälsopolitiska rådet 
2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 

hälsopolitiska rådet 2021. Hälsopolitiska rådet föreslås sammanträda klockan 13.00 den 

26 januari, 30 mars, 1 juni, 5 oktober och 23 november.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

  

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar för 2021. 
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2020-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2020/00284  

Ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska 
rådet 2021 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet beslutar årligen om utvecklingsbudget för påföljande år utifrån det 

avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen Norra hälso- 

och sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser.  

  

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för perioden 2020-2023, 2 350 000 kr/år 

för gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun och bygger på principen att 

den verksamhet/organisation som fått ett beviljat projekt bidrar med lika mycket pengar 

som beviljats från Norra hälso- och sjukvårdsnämndens medel.  

  

Utöver kostnader för hälsopolitiskt råd, folkhälsostrateg, administration och 

tvärsektionellt folkhälsoarbete har hälsopolitiska rådets presidium tagit fram ett förslag 

till beslut om fördelning av medel till utvecklingsprojekt under 2021. Beslut om 

folkhälsobudgeten i sin helhet tas vid hälsopolitiska rådets möte i november. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Ansökningar 2021, presidiets förslag till beslut i Hälsopolitiska rådet  

Samtliga inkomna ansökningar 2021 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

  

att anta hälsopolitiska rådets sammanställning och därmed bevilja utvecklingsmedel till 

projekt och insatser under förutsättning att villkoren för bidrag från hälsopolitiska rådet 

efterlevs. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2020/00608  

Enkätundersökning hälsa på lika villkor, HLV, tilläggsurval 

Sammanfattning 

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om 

hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur 

befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står 

bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Med anledning av Covid-19 har 

Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag att genomföra en extra enkät under 

2021. Syftet är att synliggöra förändringar i livsvillkor och hälsa före och efter Covid-

19. Folkhälsomyndigheten erbjuder kommuner och regioner möjligheten 

till ett utökat urval för att möjliggöra fördjupade regionala analyser.  

  

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, Västra götalandsregionen, föreslår 

regionstyrelsen besluta att finansiera 8000 extraenkäter i Västra Götaland. Det ger 

Västra Götalandsregionen tillgång till data från nationella urvalet som ger möjlighet att 

kunna studera förändringar över tid, totalt på regionnivå, könsuppdelat samt 

åldersuppdelat. Även kommuner har möjlighet att beställa och därmed bekosta 

extraenkäter. I nuläget går det inte att ange den exakta kostnaden, men kostnaderna 

skattas till ca 66–69 kronor per enkät i tilläggsurvalet. Prisuppskattningen anges i 2020 

års priser och kan gå upp några procent. Ju fler enkäter desto lägre pris. För att ge ett 

statistiskt underlag på kommunnivå behövs mellan 800–1000 enkäter.  

  

Hälsa på lika villkor möjliggör geografiska jämförelser och jämförelser över tid och 

behandlar frågor om det egna måendet på ett sätt som inte fångas i statistik som vi 

genom andra undersökningar har tillgång till. Vidare är det särskilt intressant att ta del 

av detta underlag så nära inpå pandemin, för framtida analyser. Undersökningen skulle 

utgöra ett kunskapsunderlag i kommunens välfärdsredovisning som ska vara klar 2022, 

som i sin tur ska kunna vara vägledande vid prioriteringar av folkhälsoinsatser. 

Extraenkäterna kan finansieras av budgetposten tvärsektionellt folkhälsoarbete i 

Folkhälsorådets budget 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01 

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

  

att beställa 800 – 1000 extraenkäter av den nationella undersökningen Hälsa på lika 

villkor.  
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§ 32   

Redovisning av projekt 2020 

Sammanfattning 

Folkhälsostrategen Emelie Eék informerar om inkomna tertialrapporter från pågående 

projekt som beviljats medel.  

 

Hittaut i Uddevalla och Ljungskile: tagit fram A1-karta över nästan hela Uddevalla 

tätort och 17 000 kartor har delats ut i brevlådor. Covid-19 har försvårat planerat 

samarbete med skolor. Alla medel kommer användas.  

 

Stöd till stöttare: sommarkurs genomfördes med många deltagare och resultatet bra. På 

grund av covid-19 har matkostnaderna ökat och alla medel kommer användas.  

  

Sund frukost: första frukosten genomfördes med bra resultat och riktades till deltagare 

på vuxenskolans 20 veckors utbildning för servicepersonal. Övriga frukostar har flyttats 

till hösten på grund av covid-19.  

 

Bra fysik ger god hälsa och livskvalitet: arbetat med informationsspridning och 

synlighet med parasporten inom Uddevalla kommun. Många aktiviteter inställda på 

grund av covid-19. Behovet av aktivitet hos målgruppen är stort och alla medel kommer 

användas.   

 

Power of Pink: på grund av covid-19 byttes de fysiska träffarna mot promenadgrupper 

men det finns fortfarande behov av träffarna och planerar att starta upp med 

rörelseglädje igen, en ledarledd träning. Projektet löper på enligt plan.  

 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld: har haft digitala föreläsningar, två 

heldagar samt en halvdag och har kunnat nå ut till fler. Räknar med att föra över en del 

medel till nästa år.    

 

Uppdragsutbildning, öppen ungdomsverksamhet: har påbörjat upplägg för studierna och 

avtal har slutits med Göteborgs Universitet. Utbildning sker under hösten och medlen 

kommer att användas.   

 

Livsberättargrupper: påverkat av covid-19 då målgrupp är äldre personer. Har haft 

telefonkontakt och överväger digitala kanaler. Räknar med att föra över medel till nästa 

år.  

 

Få pojkar att lyckas i skolan: hade en utbildning i februari i år och har påbörjat insatser 

med föreläsningar mot personalgrupper digitalt. Det har börjat ge resultat och medel 

kommer användas.    

 

E-sporthall: lokalen är klar samt invigd och har en plats för ungefär 30 spelande. Finns 

ett stort intresse bland ungdomar, företag samt andra kommuner och medlen kommer 

användas.     
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Forts. § 32 

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 33   

Information om fördelning av fria medel 2020 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, informerar om ärendet.  

 

Familjeförskolan: har fått 6 000 kr för föreläsning om goda matvanor och 

inspirationsmatlagning med fokus på frukost samt nyttiga mellanmål. 

 

Nätverket för stöd i föräldraskapet: ett tvärprofessionellt nätverk som fått 45 000 kr för 

nystart genom föreläsare eller processtöd samt konferenspaket till arbete för familjer i 

behov av extra stöd.  

 

Tidigt samordnande insatser via team med mobilt arbetssätt: har fått 45 000 kr för 

inköp av processtöd. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningsövergripande 

samverkan och samverkan mellan kommun samt region.  

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   

Aktuellt som berör folkhälsa 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, informerar om aktuellt som berör folkhälsa. 

 

HYFS (hygien i förskolan) har genomfört hygienveckan. Det gjordes ett utskick med 

hygieninformation till alla barn i förskolan och alla förskoleavdelningar fick affischer 

om handtvätt att sätta upp. Insatsen genomfördes i samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Med anledningen av dagen för psykisk ohälsa anordnade nätverket för psykisk ohälsa 

och suicidprevention två digitala föreläsningar den 12 oktober, en riktad till vuxna och 

äldre och en riktad till unga. 

 

Den 14 oktober 2020 delas folkhälsopriset ut på kommunfullmäktige.  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 35   

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 

Sammanfattning 

Annelie Högberg (S): eftersom budgetprocessen har blivit förskjuten på grund av covid-

19 samt majoritetsskifte har inte kultur och fritidsnämnden behövt ta svåra beslut om 

tuffa besparingar.  

 

Kenneth Gustavsson (C): kommenterar ett beslut som norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden tagit, som hälsopolitiska rådet diskuterat tidigare, angående Dagson 

vårdcentral, har inget nytt att tillägga i denna fråga.  

 

Niklas Moe (M): jävsutskottet har nyligen tagit beslut om gymverksamheten, STC, på 

bastionsgatan. Då de tidigare haft beslut om tillfälligt bygglov behövdes nytt beslut.  

 

Paula Nyman: har tidigare jobbat inom samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad arbetar 

med att se över spontanidrottsplatser.  

 

Eftersom hälsopolitiska rådet har några nya ledamöter samt representanter gås inte hela 

rundan igenom. Den tas istället helt på nästa sammanträde.  

 

 


