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Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
  
Plats och tid Deltagande sker på distans via Teams kl. 13:00 torsdagen den 27 januari 

2022. Ordförande och folkhälsostrateg sitter i sammanträdesrum Bäve.    
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Emelie Eék  

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Workshop om välfärdsredovisningen 2022 
Material kommer skickas ut senare 

Helena Svernling, 

Liselott Schäfer och 

Emelie Eék kl. 13-

14:15 

3.  Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

ekonomisk redovisning 
Dnr KS 2022/00051  

Emelie Eék  

4.  Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 2022, 

hälsopolitiska rådet 
Dnr KS 2022/00054  

Emelie Eék 

5.  Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025 
Dnr KS 2021/00673  

Emelie Eék  

6.  Aktuellt som berör folkhälsa 
 

Emelie Eék  

7.  Information från hälsopromotör på Folktandvården Dalaberg 
 

Kristin Hammarsträng 

kl. 15:00  

8.  Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 

folkhälsa 
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

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

hygienartiklar. 

 



Hälsopolitiska rådet 2020-2022 

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

 
Kommunstyrelsen 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 

Kommunstyrelsen 
Jarmo Uusitalo (MP) 

 
Kommunstyrelsen 

Annelie Högberg (S) 
 

Kommunstyrelsen    

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

 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden    

Malin Krantz  
 

Förvaltningschef kommunledningskontoret 
Anders Brunberg  Ersättare Avdelningschef kommunledningskontoret 
Staffan Lindroos  

 
Förvaltningschef barn och utbildning 

Linnea Lindgren Ersättare Kvalitetsstrateg barn och utbildning 
Roger Granat 

 
Socialchef 

Maria Kullander Ersättare Avdelningschef socialtjänsten 
Ninni Söderving  Ersättare Enhetschef socialtjänsten 
Annica Ryman  

 
Förvaltningschef kultur och fritid 

Anna Sarsten Ersättare Avdelningschef kultur och fritid  
Maria Jacobsson   Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Elisabeth Sundberg Ersättare Avdelningschef samhällsbyggnad    

Anders Olsson  
 

Verksamhetschef Primärvården 
Sara Ljungberg  

 
Klinikchef Folktandvården Dalaberg 

   
Emelie Eék  

 
Folkhälsostrateg kommunledningskontoret    

   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-01-19 Dnr KS 2022/00051 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2021 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 Götalandsregionen. 

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 

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

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

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen.  

 

En uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021 har 

sammanställts utifrån regionens mall. Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets 

arbete under 2021 samt de insatser som erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska 

rådet. Under 2021 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det övergripande målet att 

förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att 

ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och 

utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling 

och hälsa genom livet. Att främja inkludering och delaktighet har också varit ett 

prioriterat målområde. Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och 

aktiviteter som varit planerade och året slutade därmed på ett överskott på regionens 

finansiering av avtalet med 358 tkr varav 205 tkr är knutna till två projekt som behåller 

medlen inom ramen för sina projekt under 2022. Överskottet överförs till 2022 i 

enlighet med samverkansavtal och beslut.  

 

Hälsopolitiska rådets budget för 2022 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun  

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 

avseende lokalt folkhälsoarbete  

Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, 2021 

Hälsopolitiska rådets budget 2022, korrigerad 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-01-19 Dnr KS 2022/00051 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2021 och den ekonomiska 

uppföljningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Emelie Eék  

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



        

        

        

Avser år 2021          

Avser kommun: Uddevalla          

Redovisningen är antingen:  Ja         

Slutlig x         

Preliminär          

    Budget     Utfall     

  HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Till 2022 
Intäkter 

               

Ingående saldo från föregående år 113               

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2 350 598           

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 
 2463 598 0 0 0 0   

  
               

Kostnader 
               

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:               

Lön (inkl. lönebikostnader) 329 329   298 298   31 

Omkostnader (ex. administration, utbildning, 
resor m.m.)  149 149   59 149   90 

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets prioriteringar 190 120   158 120   32 



SUMMA KOSTNADER FÖR 
FOLKHÄLSOSTRATEG 
 668 598 0 515 567   153 

               

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:               

Pågående insatser med medel över från 
föregående år * (planerade som 1-åriga 2019 
och/eller 2020)               

Förstudie Hälsopedagog Jobbcentrum               

Pågående fleråriga insatser med medel från 
tidigare år *               

Livsberättargrupper 100 100   10 10   90 

Få pojkar att lyckas i skolan 115 115   0 0   115 

E-sporthall 550   550 550   550   

Satsning på utanförskapsområden 43 43   43 23 20   

Nya ettåriga insatser med medel från 2021 *               

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 40 40   40 40     

En funkis hälsa! 100   100 100   100   

Nya fleråriga insatser med medel från 2021 *               

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580   580 580     

Bokstart 185 185   185 185     

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 80   80 80   80   

Överskott som understiger 10 % av 
budgeterade kostnader för insatser som 
överförs till nästa år                 

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 461 1 661 730 2 103 1 405 750 358 



 

  

            

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 2 -1 063 -730 -2 103 -1 405 -750   

*Planerade insatser redovisas under budget och slutförda 

insatser redovisas under utfall.         



Kommentarer till ekonomisk uppföljning 
Överskottet kopplat till lön för folkhälsostrateg uppgick till 62 tkr varav Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens del av finansieringen flyttas över 

till 2022 års budget.  

Kommunen finansierar större andel av budgetposten omkostnader då medel till finansiering av att arvoden till kommunens politiker i rådet har 

tagits härifrån. Från och med 2022 kommer denna kostnad inte tillhöra samma budget som för samverkansavtalet. Överskottet för regionens del 

av budgetposten flyttas över till 2022 års budget och läggs på posten tvärsektoriellt folkhälsoarbete.  

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag till tvärsektoriellt folkhälsoarbete 2021 var högre än kommunens andel på grund av tidigare års 

överskott. Det överskott som finns kvar på denna post efter 2021 flyttas över till 2022 års budget.  

153 tkr av medel kopplat till folkhälsostrateg och tvärsektoriellt folkhälsoarbete flyttas över från 2021 till 2022 års budget.  

Två projekt går med överskott 2021 till följd av pandemin, Livsberättargruppe,r som förlängs till och med 2022, och Få pojkar att lyckas i 

skolan som får flytta med sig överskottet till 2022.  

Budgeten för 2022 uppdateras med faktiska siffror från årsbokslutet.  

 

 



   Oktober 2021 

 

   

 
Uppföljning av samverkansavtal 

avseende lokalt folkhälsoarbete 2021    
 

mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Uddevalla kommun 
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-nämnden och 

kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  

 

Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska redovisas. 

Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 

inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade områden samt 

folkhälsostrategens yrkesroll. 

 

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns 

ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för samverkansavtalet t. ex. 

utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med uppföljningen. 

 

Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 

Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via mail till 

agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 

 

Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 

Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock senast 

den 15 februari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agneta.eriksson@vgregion.se
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1.Samverkansavtal folkhälsa 

 Helt 

uppfyllt 

Delvis 

uppfyllt 

Inlett 

processen  

Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 

från befolkningens behov, 

vara systematiskt och 

långsiktigt 

☒ ☐ ☐ Rådet har prioriterat insatser utifrån 

behov i befolkningen utifrån lokala 

förutsättningar och kommunens och 

regionens styrdokument. Rådet 

prioriterar färre och störa projekt än 

tidigare och ett arbete för en 

uppdaterad och digital 

välfärdsredovsining som 

beslutsunderlag har påbörjats.  

Folkhälsoarbetet ska ha 

tydliga mål och en tydlig 

uppföljning 

☒ ☐ ☐ Rådet har färdigställt ett 

utvecklingsarbete som mynnat ut i 

inräkning och prioriteringar som 

styr rådets arbete och utlysningen 

av utvecklingsmedel.   

Barn och ungas behov och 

rättigheter ska särskilt 

uppmärksammas 

☒ ☐ ☐  Barn och unga är en prioriterad 

målgrupp under avtalsperioden 

t.o.m. 2023 

Folkhälsoperspektivet ska 

integreras i de olika 

aktörernas ordinarie 

verksamhet  

☒ ☒ ☐  Mycket av kommunens 

folkhälsoarbete sker inom ramen 

för ordinarie verksamhet. 

Satsningar med medel från 

samverkansavtalet möjliggör ofta 

utveckling som annars inte varit 

möjlig.  

Folkhälsorådets 

planeringsprocess ska 

synkroniseras med den 

kommunala planerings- och 

budgetprocessen 

☐ ☒ ☐  Klicka här för att ange text. 

Prioriterade målgrupper ska 

ges möjlighet till inflytande 

och delaktighet i de insatser 

som görs 

☐ ☒ ☐  Målgrupper har involverats i olika 

grad i årets utvecklingsprojekt men 

corona har varit en försvårande 

faktor också detta år. 

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 

(Markera genom att stryka under vald siffra) 

           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 

Mödravårdscentral  4 3 2 1 
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Barnavårdscentral  4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 

 

Möjlighet att motivera svaren 

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

om utvecklingsmedel hos Hälsopolitiska rådet. Enligt kontakt med kommunens 

representanter på Familjecentralen i Uddevalla, har samverkan med mödravården och 

barnavården varit välfungerande. Det finns andra samverkanssammanhang med övriga 

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

främjande och förebyggande insatser i samverkan tas upp. Pandemin har dock påverkat 

Hälso- och sjukvårdsaktörer att medverka fullt ut i samverkansforum p.g.a omfördelade 

arbetsuppgifter och hög belastning i deras verksamheter kopplat till smittspridning och 

vaccinering. 

 

 

2.Nämndens mål- och inriktning 

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande för 

vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  

De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 

- insatser i tidig ålder 

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

- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa* (i alla åldrar) * = nytt för 2021 

- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 

 

 

3.Folkhälsorådets prioriterade arbete  

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

Uddevallas folkhälsoarbete syftar till att förbättra befolkningens hälsa och utjämna orättfärdiga skillnader i 

hälsa.                                            

 

Inriktning 2021-2023:  

Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och stödjande miljöer, trygg 

och utvecklande skolgång och en tro på framtiden.  

 

Prioriteringar:  

Inkluderande metoder och förhållningsätt  

Delaktighet  

Samverkan mellan förvaltningar och verksamheter  

 

Möjlighet finns att bevilja insatser även riktat till andra prioriterade målgrupper för hälsofrämjande och 

förebyggande insatser under avtalsperioden.   

 

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  

mål under året. (Kopiera och använd nedanstående per mål) 
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Mål: 

Ge barn och unga trygga och utvecklande livsvillkor  

Insatser:  

Jämlikt föräldraskapsstöd 

Bokstart 

Få pojkar att lyckas i skolan 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

E-sporthall 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 

Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar 

                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

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

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

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

 

Jämlikt föräldraskapsstöd 

Ett nytt material för föräldracirklar för utrikesfödda föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år har tagits 

fram i samverkan mellan förskola, grundskola, gymnasium, socialtjänst samt Hälsokällan. Arbetet 

kring kulturtolkar har kommit i gång och det finns nu en planering för hur de skall finnas 

tillgängliga för föräldrar och personal till en början främst på Dalabergsskolan, Hovhultsskolan och 

på Bryggan samt hur de skall delta som kursledare i de planerade föräldracirklarna. En digital 

föreläsning med Sonya Sherifay genomfördes i mars och var uppskattad. Behov finns av flera 

föreläsningar för personal kring kultur och föräldraskap vilket planeras under 2022.  

Bokstart 

Barnbibliotekarier på stadsbiblioteket har hållit fortbildningar för övrig bibliotekspersonal, 

barnhälsovård och öppna förskolan om vad Bokstart är och hur projektet kan bli en satsning på 

läsfrämjande och språkutveckling för små barn. Alla verksamheter i samverkan har ett uppdrag 

kring detta. Samordningen kring Bokstart och hur vi kan nå familjer genom ett gemensamt projekt 

mellan våra verksamheter, har varit utvecklande. En ”lathund” för hur processen ska gå till och vad 

varje part ska har utformats. I nuläget kommer träffarna att förläggas till öppna förskolan, planen är 

att övergå till hembesök så fort restriktionerna tillåter det. Det har visat sig att hembesöket som 

egentligen ska ske när barnet är 12 månader är betydligt bättre att genomföra när barnet är 11 

månader. Vid 12 månader är det många barn som börjar förskolan och då har familjerna fullt upp 

med inskolningen och inte riktigt tid eller ork för att fokusera på Bokstart. Därför har även vi valt 

att flytta det hembesöket så att det ska ske vid 11 månader.  

Få pojkar att lyckas i skolan 

Pandemin har försvårat förutsättningarna för projektet och insatserna har varit begränsade i 

förhållande till den ursprungliga planen. Fyra av sju skolor är fortsatt aktiva i projektet. En styrka 

har varit att rektorerna har utgått från att implementera arbetet tätt kopplat till den egna skolans mål 

och organisering samt tätt knutet till de politiska målen – trygghet och studiero samt ökad 

måluppfyllelse. Alla skolor har påbörjat insatser och strävar åt samma mål, men utifrån respektive 

skolas lokala kontext ser dessa insatser väldigt olika. Utöver skolornas lokala satsningar på de 

deltagande skolorna har gemensamma tillfällen för kollegialt lärande samordnats och insatser så 

som kunskapsinhämtning, föreläsningar för personal, framtagande av planer med tydliga mål, ökad 

vuxennärvaro på raster och arbete för ökad trygghet och studiero på skolorna genomförts.  Den 

största förändringen är inte mätbar i pojkars resultat men kan ses i det stora förändringsarbetet som 

sker hos pedagogerna i deras synsätt och agerande där det finns en medvetenhet kring uppdraget 

och sättet de förhåller sig i mötet med eleverna. Genom kunskap kommer fler frågor så från 

inledningsvis ha sett på pojkars resultat utifrån ett ”smalare perspektiv” lyfter nu rektorerna och 

pedagogerna blicken och ser fler infallsvinklar och andra angreppssätt som blir minst lika viktiga 

som pluggkulturen på en skola för att nå ett ökat resultat hos pojkar men även för alla elever på 

skolan. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Digitala föreläsningar och konferenser har genomförts under året vilket möjliggjort för ett högre 

deltagande än vid fysiska föreläsningar. En större konferens om könsstympning arrangerades under 

hösten tillsammans med hälsokällan. Konferensen hade ett brett innehåll med föreläsningar inom 

olika områden varvat med olika vittnesmål och lokala exempel på verksamhet inom frågan. 

Konferensen genomfördes digitalt och hade ett stort antal deltagande. För att nå ungdomar i arbetet 

kring hedersrelaterat våld planeras föreläsningar med den bokaktuella författaren Elaf Ali. Hon 

kommer att träffa elever på IM-programmet som fått chansen att läsa hennes bok innan de träffar 

henne. Elaf kommer även ha en föreläsning för personal samt en mer öppen föreläsning på kvällstid 

där även allmänheten kan delta.  
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E-sporthall  

E-sporthallen hade stängt under början av 2021 på grund av restriktionerna, sedan juli har projektet 

varit aktivt och genomfört hundratals aktiviteter och tävlingar med barn och ungdomar i 

kommunen. På 100 dagar har projektet fått nära 400 medlemmar och startat samarbete med lokala 

idrottsföreningar i Uddevalla. Konceptet esport+idrott har förverkligats och rörelsen är en naturlig 

del av utövandet. Nästan 70% av medlemmarna kommer från utanförskapsområden, det har lett till 

goda integrationsmöjligheter i hallen och skapar många nya möten. Projektet leder till att utjämna 

skillnader i hälsa, både fysiskt och psykiskt utifrån de målgrupper som har aktiverats. Flertalet av 

medlemmarna klassificeras som hemmasittare, många har det kämpigt att få vänner och dras med 

olika utmaningar inom skolvärlden. I anläggningen får de chansen att synas i en miljö som de är 

bekant med och träffa likasinnade – i esporten, fysiska aktiviteter och bara hänga i hallen. En trygg 

mötesplats har gett dom möjligheten att utvecklas och samtidigt få nya vänner att umgås med. En 

lärdom som man gjort inom projektet är att en verksamhet som möjliggör något som är en stor 

passion för tusentals ungdomar sätter press och krav på förvaltning. Närmare samarbete med 

kommunens olika resurser och ideella krafter krävs för att säkerställa en hållbarhet.  

Hitta ut 

Tretton grundskolor har provat på Hittaut digitalt och fler skolor än förra året har frågat efter och 

fått papperskartor. Totalt har Hitta ut haft 2 492 registrerade deltagare och 78 847 registrerade 

checkpoints vilket motsvarar ca 59 135 friskvårdstimmar. 148 deltagare har tagit minst 140 

checkpoints. 600 deltagare var under 20 år. Kartor har delats ut via Bohuslänningen till bland annat 

flerbostadshus i Dalaberg, Helenedal, Tureborg, Ridhuset, Bohusgården och centrum. Insatsen är 

gratis och lättillgänglig vilket bidrar till jämlika förutsättningar tiol deltagande. Många checkpoints 

sitter nära bostadsområden och kan nås med rullator, rullstol, barnvagn och cykel. Det finns 

information om Hittaut på engelska både på papperskartan och på hemsidan. Hittaut-gruppen har 

funderat en hel del på fortsättningen för hitta ut efter projketets slut och har hörst sig för hur man 

gjort i andra kommuner. Man undersöker nu möjlighet att knyta långsiktiga sponsorspartners till 

Hittaut.   

 

Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar 

Rådet avsätter varje år en budgetpost för tvärsektoriella folkhälsoinsatser som kan uppstå under 

året. Under 2021 valde hälsopolitiska rådet att göra en extra utlysning för delar av dessa medel för 

insatser som skull mildra konsekvenserna av pandemin bland barn och unga. Följande insatser 

beviljades medel: Föräldracafé på Dalabergs öppna förskola i syfte att åter knyta föräldrar med 

särskilt behov av sociala sammanhang och svenskaträning till främjande verksamheter, i dessa fall 

utifrån teman som hälsa, mat, föräldraskap och samhällsinformation, Babymassage för att knyta 

nya föräldrar till förebyggande och främjande verksamhet. Deltagare kom delvis via 

rekommendation från mödra- och barnhälsovårdspsykologerna och BVC. Uppstart av 

folkhälsoprojekt för barn med skilda föräldrar och med föräldrar i konflikt. Och ungdomsnavet i 

syfte att låta unga planera aktiviteter för unga i Norra Dalaberg. För det senast nämnda projektet 

återbetalades rådet hela den beviljade summan på grund av utebliven verksamhet.  

 

Utöver dessa insatser har medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete används till: 

 Barnahus barnkonferens om barn och ungas utsatthet för sexuellt våld på nätet 

 Återuppstart av verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) som varit vilande 

under 2020 och delar av 2021 på grund av pandemin.  

 Gemensam aktivitet för familjer där föräldrarna har kognitiva funktionshinder tillsammans 

med lilla öppna förskolan.  

 Friluftsverksamhet för barn och unga inom ramen för öppen ungdomsverksamhet  

 Test av en digital chattfunktion för fältenheten, för att tillgängliggöra stöd och kontaktvägar 

på nätet  
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Medverkande aktörer: 

Jämlikt föräldraskapsstöd: barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen Integration, kommunalförbundet via Hälsokällan. 

 

Bokstart: Kultur- och fritidsförvaltningen, barnhälsovården (Närhälsan, Achima), Öppna 

förskolan.  

 

Få pojkar att lyckas i skolan: Barn och utbildningsförvaltningen (inkl. Elevhälsan), Fryshuset 

och forskare: Fredrik Zimmerman, PetriPartanen, Björn Gislason och Lars Löwenborg. 

 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck: Barnahuset i Trollhättan och 

Uddevalla, Hälsokällan Fyrbodal, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i 

Fyrbodal och Länsstyrelsen i Västra Götaland 

E-sporthall: Uddevalla kommun, Svenska Spel, Riksidrottsförbundet, Generation Pep, 

Lenovo, Intel, Oddevold, RF- Sisu, Corsair, Mattsongruppen  

 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile: Uddevalla OK, Uddevalla IS, Herrestad AIF, Ljungskile 

OK, Svenska orienteringsförbundet. 

 

Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar: Barnahus, Öppnaförskolan, 

Familjeförskolan, Lilla Öppnaförskolan, Fältenheten, Barnahus, Hälsokällan, Kultur och Fritid 

 

  

 

Mål: 

Främja inkludering och delaktighet 

 

Insatser:  

Satsning på utanförskapsoråden 

Förstudie Hälsopedagog jobbcentrum  

En funkis hälsa!  

Livsberättargrupper 

 

                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

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

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

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

Satsning på utanförskapsområde: Dalaberg.se  

Sociala samverkansgruppen, ett nätverk kopplat till Dalaberg, med representanter från svenska 

kyrkan, flera olika kommunala verksamheter, regionen och idéburen sektor har initierat och 

tagit fram en webbbaserad portal för samordning av sociala medier som riktar sig till boende 

och verksamma i norra Uddevalla. Syftet är att samla relevant information och en enklare 

spridning av aktuell information. För närvarande finns information från kommunala 

verksamheter, religiösa samfund, studieförbund, VG-regionen, föreningar och privata aktörer i 

portalen. Portalen har till exempel används för att för ut gemensam information om Orange day 

25 november. En fysisk vägvisare har tillverkats för tydlig koppling och information till 

portalen. 

Förstudie Hälsopedagog jobbcentrum  

Förstudien har identifierat tre nivåer på insatser som behöver utvecklas för att underlätta och 

förbättra samarbetet med vården och ett mer hälsofrämjande arbete. Dessa tre är strategiska-, 

konsultativa- och operativa insatser. Förstudien har också identifierat områden som är viktiga 

för individens väg för att komma närmare arbete eller studier. De bygger på individens 

individuella behov och förutsättningar och att verksamheters olika insatser kompletterar 

varandra för ett så gott resultat som möjligt. Förstudien visar att medverkande aktörer ser stora 

vinster med att utveckla hälsoperspektivet i Jobbcentrum. Förstudien föreslår tre olika 

alternativ gällande utveckling av verksamheten, varav Arbetsmarknadsavdelningen förordar 

anställning av en rehab. koordinator och en hälsopedagog, dock saknas finansiering för detta i 

dagsläget.  

En funkis hälsa!  

Föreningen Uddevalla Open Parasport består nu av 27 anslutna medlemsföreningar/ 

organisationer. Under året har flera event kunnat genomföras trots restriktionerna, men med 

anpassningar för att minska risk för smittspridning. Under våren genomfördes en aktivitetsdag 

utomhus, och under hösten genomfördes Uddevalla Open, Nordisk turnering med ca 200 

deltagare och besök från av deltagare från Special Olympics Danmark samt en ytterligare en 

aktivitetsdag med ca 60 besökare. Fortsatt mycket arbete och samråd med FUOP:s föreningar 

och Uddevalla kommun har lagts med fokus på tillgänglighet i Uddevalla kommuns pågående 

projekt på Rimnersområdet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för utveckling av 

FUOP:s föreningars paraverksamheter. Behovet av fysiska aktiviteter hos personer med 

funktionsnedsättning är fortsatt mycket stort. Pandemisituationen har ytterligare belyst och ökat 

vikten av god fysisk grundhälsa. Personer med funktionsnedsättning har drabbats extra hårt av 

inställda fysiska aktiviteter och mycket arbete kommer att krävas för att häva denna negativa 

trend. Uddevalla kommun avser fortsätta samverkan med föreningen kring Parasport i 

Uddevalla, troligtvis i form av ett Idéburet offentligt partnerskap.  

Livsberättargrupper 

Under 2021 togs beslut att genomföra digitala livsberättargrupper för att nå målgruppen trots 

restriktionerna. Året inleddes med målgruppsundersökningar via enkäter. Efter analys av svaren 

togs ett introduktionsmaterial fram som skulle kunna vägleda deltagare som var ovana vid 

tekniken. Första livsberättargruppen startades i april med digitala träffar. Utvärdering visade att 

aktiviteten varit mycket uppskattad och att det inneburit både viktiga sociala kontakter (nya 

sådana) och även en ökad kunskap kring den digitala världen som dessutom gett mersmak. 

Videomaterial samlades in i marknadsföringssyfte. Fysisk livsberättargrupp kunde genomföras 

under sommaren 2021 med de som påbörjat livsberättargrupp under vintern 2020. Det är nu 

bestämt att fler medarbetare inom socialtjänsten ska ha kompetens att hålla i 

Livsberättargrupper, och en kurs kommer hållas i Uddevalla för 16 medarbetare inom 

socialtjänsten i början av 2022. På detta sätt ska fler personer kunna nås, även de som är yngre 

än 61 år, efter viss modifiering av materialet. Livsberättargrupperna ska vara en möjlighet för 
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den som upplever ensamhet att bryta den, under en längre period och med goda utsikter att 

skapa nya sociala kontakter. Projektet Livsberättargrupper förlängs under 2022 med de 

projektmedel som inte gått åt under 2021. 

Medverkande aktörer: 

Satsning på utanförskapsoråden: Uddevalla Kommun, Svenska Kyrkan, Närhälsan och 

idéburen sektor på Dalaberg 

 

En funkis hälsa!: Uddevalla kommun, medlemsföreningar inom föreningen, Bohuslän- Dals 

Parasportförbund och  RF-Sisu 

 

Livsberättargrupper: Anhörigcentralen, Biståndsavdelningen, Hemmafixarna (daglig 

verksamhet), biblioteket, Frivilligcentrum, Svenska Kyrkan, Pensionärsorganisationer och 

Samhällsguide 

 

 

 

 

 

 

4.Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat bilaga. 

5.Avslutande kommentarer 

a) Vilka förändringar har ni gjort (inom folkhälsorådets budget) under året p.g.a. 

Covid-19? 

Under början av 2021 beslutade rådet att göra en extra utlysning där kommunens 

förvaltningar hade möjlighet att söka för insatser med syfte att mildra konsekvenserna av 

pandemin bland barn och unga. Dessa insatser redovisas som Tvärsektoriella 

folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar.  

 

Ett projekt, Livsberättargrupper, har fått förlängd projekttid med ett år, då mycket av deras 

planerade verksamhet har fått ställas om till digitala lösningar. Denna anpassning tog tid 

från själva utförandet av projektplanen. Projektet fortsätter med finansiering med medel 

som de tilldelats under 2021. Projektet Få Pojkar att lyckas i skolan, gjorde också ett 

överskott 2021 på grund av förändrade förutsättningar till följd av pandemin, detta flyttas 

med till 2022.  

 

Ett överskott på lönekostnader och omkostnader för folkhälsostrateg förklaras av ett år med 

mer sjukfrånvaro och vård av sjuka barn än brukligt. Utbildningar, konferenser inklusive 

resekostnader har uteblivit under året. Det som gått att genomföra har skett företrädelsevis 

digitalt. Regionens del av dessa posters överskott överförs till 2022 och läggs på posten 

tvärsektoriellt folkhälsoarbete.  

 

b) Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och 

som inte har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här. 

 

Under vintern 2020/2021 genomförde rådet en kompetens- och utvecklingsprocess som 

under våren 2021 mynnade ut i mål och prioriteringar för rådets folkhälsoarbete. Denna 
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process har bidragit till att rådet arbetat ihop sig som grupp och till ett gott samtalsklimat. 

Målformuleringen och rådets prioriteringar har bidragit till färre och större 

utvecklingsprojekt. Processen genomfördes digitalt liksom i stort sett alla rådets möten 

under 2021. Ett fysiskt möte kunde genomföras under hösten, då genomfördes också ett 

studiebesök på E-sporthallen som var mycket uppskattat.  

 
Gemensamma erfarenheter som gjorts under 2021 är att samverkan kan vara viktigare än 

någonsin för att möta de stora behov i samhället och hos befolkningen till följd av pandemin 

vad gäller exempelvis fullföljda studier, psykisk ohälsa, ensamhet, eftersatt vård och social 

utsatthet. Samtidigt har pandemin och restriktionerna på ett betydande sätt försvårat 

samverkan. Verksamheter har tvingats fokusera på sina grunduppdrag och ta fram egna planer 

för att möta nya behov och förutsättningar, restriktionerna har försvårat planerade möten och 

minskat naturliga kontaktytor både mellan personal i olika verksamheter men också mellan 

verksamheter och befolkning. Flera projekt har gjort anpassningar för att kunna genomföras 

utifrån rådande omständigheter och en del insatser har skjutits upp. Efterfrågan och kravet på 

digitala tjänster och lösningar har ökat och denna utveckling är här för att stanna, i alla fall som 

ett komplement till fysiska insatser framöver. För vissa verksamheter och projekt har de 

digitala lösningarna varit mycket positiva. Satsningar på aktiviteter utomhus har gått mycket 

bra under pandemin, och kanske till och med som en följd av den. 

 

6.Underskrift 

 

____________________________       den          /          2022     

 

 

 

__________________________ 

Ordförande i folkhälsorådet 

 

 

 

 



 

Hälsopolitiska rådets 2022, korrigerad  

 

  HSN Kommun Övrigt 

Intäkter       

Ingående saldo från föregående år * 358     

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2350 617   

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER 2 708 617 0 

Kostnader       

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:        

lön (inkl. lönebikostnader) 306 306   

omkostnader  (adm.kostnader, resor, 
kurser m.m.) 75 75   

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets prioriteringar 236 236   

SUMMA KOSTNADER FÖR 
FOLKHÄLSOSTRATEG 617 617 0 
        

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:       

Pågående fleråriga insatser med medel 
från tidigare år        

Få pojkar att lyckas i skolan  230 230   

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580   

Bokstart 185 185   

Livsberättargrupper 90 90  

E-sporthall 550   550 

Hittat ut i Uddevalla och Ljungskile 80   80 

Nya fleråriga insatser med medel från 
2022       

Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 150 150   

Gruppverksamheter BIFF och "mina 
föräldrar är skilda" 160 160   

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 642  2 012 630 
        

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - 
KOSTNADER) 66 -1 190 -630 

*Överskottet är uppdaterat med siffror från bokslutet 2021  

 

 

 



 

Hälsopolitiska rådets budget 2022, korrigerad  

Förtydliganden och beskrivning av överskott, efter årsbokslut 2021 

Uddevallas hälsopolitiska råd gör ett överskott under 2021, överskottet från budgetposterna Folkhälsostrateg 

(lön och omkostnader) samt från tvärsektoriellt folkhälsoarbete flyttas över till 2022, och läggs på posten för 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens finansiering av tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Två projekt går med 

överskott 2021, vilket i båda fall kan förklaras av förändrade förutsättningar för utförande till följd av 

pandemin. Livsberättargrupper får förlängd projekttid med medel från projektöverskottet från 2021. Få pojkar 

att lyckas i skolan behåller sitt överskott inom ramen för sitt projekt under 2022.  

Posten för omkostnader är minskad i 2022 års budget i jämförelse med 2021 års budget då finansiering av 

rådet helt lyfts från denna budget i linje med Hälsopolitiska rådets bestämmelser.  

66 tkr av regionens medel har inte budgeterats, då ett projekt i sista stund drog tillbaka sin ansökan för 2022. 

Tillsammans med posten för tvärsektoriellt folkhälsoarbete kommer medel från denna post kunna användas till 

folkhälsosatsningar under 2022. Vid användning av dessa medel ska kommunen medfinansiera insatserna med 

minst 50 %.   
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1. Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad nona HSN och avser samverkan och
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Uddevalla kommun.

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

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

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

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

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

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är

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

och dess tillhörande åtta målområden.

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

vG 2030
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument

Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrkort

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

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

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

Pt

til



3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I uppdraget ingår att:
- arbetapå uppdrag av folkhalsorådet

- ansvara for att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument

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

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

samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter

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

folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

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

- samverkansavtalfolkhälsa

- folkhälsorådetsprioriterade arbete

- ekonomisk redovisning av kostnaden ftir folkhälsostrateg inklusive dess

omkostnader och folkhälsoinsatser

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

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

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

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

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

PL
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6 Ekonomi

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

- insatserutifrån gemensafirmaprioriteringar

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

6.3 Utbetalning

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

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

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

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

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

9 Hävning av avtal
Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andraparten i väsentligt hänseende inte
utftir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 

2022, hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har avsatt medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Både regionen 

och kommunen finansierar denna budgetpost som är tänkt att användas till löpande 

folkhälsoinsatser som uppstår ur behov under året. Folkhälsostrateg har i enlighet med 

tidigare beslut fattat av Hälsopolitiska rådet möjlighet att bevilja medel till insatser som 

ligger i linje med rådets mål och inriktning, upp till 50 tkr. Insatser som överstiger 50 

tkr ska behandlas av rådet.  

 

Uddevallas gymnasieskolas elevhälsa har under tre års tid varit HBTQI-certifierade via 

RFSL. Uddevalla gymnasieskola ansöker nu om medel för att utveckla och sprida 

arbetet kring HBTQI+ till övriga personalgrupper inom skolan. Det finns ett behov av 

att öka kunskapen om HBTQI-frågor hos övrig skolpersonal - främst lärare och 

elevassistenter. Insatsen ska leda till ökad kunskapsnivå och förbättra bemötandet av 

våra elever. 

 

Insatsen beviljas 40 tkr under 2022, för arbete inför kommande år får sökande 

återkomma inom ramen för ordinarie utlysning av utvecklingsmedel.  

 

Inom kort kommer också pensionärsrådet och Folkets hus ansöka om medel för att 

anordna en seniormässa till hösten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Ansökan från Uddevalla Gymnasieskola om medel till HBTQI+ 

Kommunala rådet för äldres protokollskopia § 50 dialog om äldremässa 2022  

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen 
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Malin Krantz  Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Nina Södergren på Uddevalla gymnasieskola, nina.sodergren@uddevalla.se  

mailto:nina.sodergren@uddevalla.se
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Ansökan skickas till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Ansökan Utvecklingsmedel 
Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

Ansökningsdatum Sökande organisationer och verksamheter 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn: Efternamn: 

Telefonnummer: E-post: 

Adress 
Gata:  Postnummer: Ort: 

Ansökt belopp (maximalt 50% av den totala kostnaden, uppge även om ansökan gäller 1, 2 
eller 3 år) 

Belopp per år (sek): Antal år: 1 år 2 år 3 år 

Kontaktuppgifter till förvaltningschef eller motsvarande person inom idéburen sektor, som har 
godkänt ansökan 

Namn: E-post: 

Bakgrund (beskriv vad som behöver utvecklas och varför) 
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Ansökan skickas till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för samt på vilket 
sätt utvecklingsarbetet påverkar hälsans ojämlika fördelning) 

Beskriv kopplingen till Hälsopolitiska rådets prioriterade områden, eventuella politiska 
prioriteringar, projekt, planer, verksamheter och samverkanspartner 

Budget (beskriv i grova drag projektets/utvecklingsarbetets kostnader och finansiering) 

Återrapportering/kommunikation/uppföljning (hur ni planerar att detta ska skötas) 
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Prolokoll
Kommunolq rådet för öldre

202r-r2-r6

Kommunala rådet fiir äldre
Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 09:00-12:15 med
ajournering 1 0: 1 1 - 10:32

Stefan Skoglund (S), Ordftirande, deltar på plats
Camilla Johansson (C), deltar på plats
Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på plats
Annelie Högberg (S), deltar på plats
Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans $$ 48-54
Jarmo Uusitalo (MP), deltar på plats
Kent Andreasson (UP), deltar på distans
Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan, deltar
på plats
Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik, deltar på plats
Irene B örj esson, Pensionärernas riksorganisation Forsh älIa, deltar pä
plats
Kerstin Joelsson-Wallsby, Pensionärernas riksorganisation
Uddevalla/Ljungskile, deltar på plats
Barbro Remmert, Svenska Kommunal Fensionärernas Förbund avd. 33,
deltar på distans
Inger Samrö, Svenska Kommunal Pensioniiremas Förbund, deltar på
distans
Ove Claesson, Sveriges Pensioniirsftirbund Viken, deltar på plats
Lisbeth Amnerud Hans son, S ödertullskyrkans riksftirbundet Pensionåirs

Gemenskap, deltar på plats
Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsftirbund Hafsten, deltar på plats

Sommonlröde
Plots och lid

ledomöter

Utses otl justero

U nderskritt sekreferore

Underskritt ordföronde

Underskrift justeronde

Lisbeth Amnerud Hansson

SA J

Paragrafer $$ 48-56

Lisbeth Amnerud

Sommonlröde
Förvqros hos
Anslogel sötls upp

Underskritt

BEVIS och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde
Kommunala rådet ftir äldre 2021-12-16

Justerandes signatur

\-a
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Prolokoll
Kommunolo rådel för öldre

202r-t2-16

Simone Olofsson, verksamhetschef Folkets Hus i Uddevalla, deltar på
plats $$ 48-50
Björn Segelod, enhetschef kommunledningskontoret, deltar på distans $$
48-56
Roger Granat, socialchef socialtjänsten, deltar på distans $ 52
Sven Andersson, strateg kommunledningskontoret, deltar på distans $ 54
Kaj sa Jansson, administratör kommunledningskontoret, deltar på plats

Övrigo

\

i

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Kommunqlq rådel för äldre

202t-t2-r6

$50

Dialog om äldremässa 2022
Sommonfotlning
Simone Olofsson, verksamhetschef på Folkets Hus i UddevaLIa, presenterar en iddskiss
Idöskissen har tagits fram utifrån ftrmötet som genomftirts med representanter från
kommunalarädetftir äldre ftir ett genomft)rande av äldremässa 2022 ochhar en dialog
med rådet.

Målgruppen ftir äldremässan, även kallad seniormässa,'ar denpigga senioren och fokus
på den person som är mitt i livet. På mässan kommer det vara olika teman i form av
olika utställare. Teman kan exempelvis vara hälsa, samhälle samt fritid och utifran det
ha utställare inom hälsokost, bank, pensioniirsft)reningar. Datum ftir mässan åir planerad
den 1 oktober2022,kl. l0-14 i Folkets Hus.

Camilla Johansson (C), påtalar att om Hälsopolitiska rådet eventuellt ska vara med i
finansieringen behöver en formell ansökan skickas in under januari till rådet ftir att den
ska hinna behandlas.

Respektive ftirening, i kommunala rådet ftir äldre, tar med sig informationen från
dagens sammanträde samt bildspel till sina fiireningar och ftirankrar iddn och sprider
information.

Ordftirande tackar för informationen.

Beslul

Kommunala rådet ftir äldre beslutar

att notera informationen.

ffi:
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Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022-2025 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att godkänna inriktningsdokument för Hälsokällan för åren 2022-2025. 

Sammanfattning 
Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals kommunalförbund, 
Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner. Det finns också ett fyraårigt 
inriktningsdokument som mer i detalj beskriver arbetssätt och fokus för Hälsokällan. Nuvarande 
dokument gäller året ut varför ett förslag till inriktningsdokument för åren 2022-2025 tagits fram.  
Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och 
bygger på långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande fyraårsperiod.  

Bakgrund 
Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med barn och ungas 
hälsa. Hälsokällan utför detta uppdrag genom att möta det som benämns ”viktiga vuxna” – vuxna 
som arbetar med barn och unga; i förskola, skola, ungdomsmottagning, familjecentral med mera. 
Verksamheten finansieras i huvudsak genom verksamhetsbidrag från 13 av Fyrbodals 14 
kommuner och Västra Götalandsregionen, men till viss del också med tillfälliga projektmedel och 
deltagaravgifter vid vissa aktiviteter/utbildningar. Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal 
mellan kommunalförbundet, medverkande kommuner och Västra Götalandsregionen. Ett fyraårigt 
inriktningsdokument kompletterar genom att beskriva mer i detalj vilka områden Hälsokällan ska 
fokusera på. Nu gällande inriktningsdokument gäller året ut och ett nytt ska tas fram för åren 
2022-2025. 

Beskrivning av ärendet 
Under året har Hälsokällans personal, teamchef och referensgrupp med representanter från Västra 
Götalandsregionen och kommunerna – folkhälsostrateger och utbildningschefer - arbetat med att 
ta fram förslag till inriktningsdokument för kommande fyra år. Det finns en stor enighet i att utgå 
från nu gällande dokument då de fokusområden som där listas fortfarande är relevanta. Det är 
också områden som kräver ett långsiktigt arbete. En mindre grupp har i arbetsmöten bearbetat 
dokumentet, skrivit om och kompletterat. Förslaget har sedan förankrats i hela referensgruppen. 
Representant för koncernstaben Regional utveckling på Västra Götalandsregionen, avdelning 
Social hållbarhet, har tagit förslaget vidare för information i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
För kommunernas del ska beslut fattas i förbundsdirektionen. 
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De områden som föreslås vara Hälsokällans fokus för 2022-2025 är: 

• Psykisk hälsa 
• Våldsprevention 
• Fullföljda studier 
• Integration 
• Samspel, sexualitet och relationer 

 

Målen för verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0-20 år 
samt att verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa förutsättningar för 
god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. De arbetssätt som ska användas 
är omvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd, metodutveckling, nätverksarbete och 
möten med barn och ungdomar. 

Bedömning och synpunkter 
Förslag till inriktningsdokument för 2022-2025 bygger i allt väsentligt på nuvarande dokument då 
det inte ansetts nödvändigt med större förändringar. Mål, syfte, arbetssätt och målgrupper för 
Hälsohällans arbete bygger på en långsiktighet och har därför endast justerats något, bedömningen 
är att dessa kan kvarstå även kommande fyraårsperiod. Detsamma gäller de fokusområden som 
anges i inriktningsdokumentet och som väl greppar om större utmaningar kring barn och ungas 
hälsa. 

Inriktningsdokumentet är framtaget tillsammans med Hälsokällans referensgrupp med 
representanter från såväl kommunalförbundet som Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Förslaget är därmed väl förankrat. 

Finansiering 
Inriktningsdokumentet i sig reglerar inte budget för Hälsokällans verksamhet, men det arbete som 
utförs med avstamp i dokumentet ska ske inom givna budgetramar. 

Koppling till mål 
Hälsokällans verksamhet har koppling till de strategiska målområdena Stöd, omsorg och hälsa 
samt Utbildning och kompetensförsörjning. 

Ansvarig tjänsteperson 
 

Titti Andersson 
Teamchef Välfärdsutveckling 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Inriktningsdokument 
Hälsokällan 2022–2025 

 
Hälsokällan är en offentlig verksamhet som erbjuder kompetensutveckling och processtöd, 
samt driver och leder olika nätverk för professionella som möter barn och unga. Hälsokällan 
arbetar även med stöd till personal och verksamheter som i sin yrkesroll möter och stödjer 
föräldrar, där föräldrar ses som den viktigaste resursen i barn och ungas liv.  
 
Hälsokällan arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja 
barn och ungas hälsa. Hälsokällans uppdrag är främst kopplade till det psykosociala 
området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. Ett inkluderande arbetssätt 
innebär att man verkar för ett sammanhållande system, att gemenskapen främjas på olika 
nivåer, att man verkar för en demokratisk gemenskap, där olikheter ses som en tillgång.  
 
Hälsokällan arbetar utifrån ett normmedvetet förhållningssätt. Detta innebär att arbetet 
utgår från att främja allas lika värde. Det görs bland annat genom att synliggöra normer och 
främja kunskaper som granskar, ifrågasätter och utmanar fördomar. 
 
Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. Det vill säga att alla barn har 
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter 
ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla barn har rätt att utvecklas såväl fysiskt, 
psykiskt, moraliskt och socialt. 
 
Syfte 
Skapa förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. 
 
Mål 
Hälsokällan ska: 

• nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0 – 20 år. 
• verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. 

 
Målgrupp 
Målgruppen för Hälsokällan är viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en 
resurs för personal inom kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra verksamheter i 
Fyrbodal. Det kan vara exempelvis mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, 
förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna och civila 
samhället. 
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Fokusområden 
 
Fokusområden för Hälsokällan som listas nedan kan komma att kompletteras med insatser 
kopplade till effekter av Coronapandemin. Verksamheten behöver ha en beredskap, vara 
lyhörd för och eventuellt prioritera detta. 
 

• Psykisk hälsa 
• Våldsprevention 
• Fullföljda studier 
• Integration 
• Samspel, sexualitet och relationer 

 
Arbetssätt 
 

• Omvärldsbevakning 
- Hälsokällan har ett utvecklingsperspektiv utifrån dagens och framtidens behov 

och efterfrågan. 
 

• Kompetensutveckling 
- Hälsokällan arrangerar föreläsningar, utbildningar och konferenser.  

 
• Processtöd 

- Hälsokällan stödjer verksamheter i samband med förändringsarbete. Det ska 
finnas en långsiktig plan och/eller ambition för hur arbetet ska fortsätta 
utvecklas framåt. 
 

• Metodutveckling 
- Hälsokällan utvecklar, tillsammans med verksamheter och andra aktörer, 

metoder och utbildningsmaterial samt arbetar för att tillgängliggöra och sprida 
dessa. 
 

• Nätverk 
- Hälsokällan initierar, leder och sammankallar nätverk.  

 
• Möten med barn och ungdomar  

- Hälsokällan möter barn och ungdomsgrupper i frågor där barn och ungdomar ses 
som experter och därmed blir referensgrupp i frågor som berör dem enligt 
Barnkonventionen. 
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Organisation 

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som finansieras av Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Hälsokällan är organisatoriskt placerad i Fyrbodals kommunalförbund. 
 
För Hälsokällans stöd finns en referensgrupp bestående av representanter för kommunerna, 
Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 
 
Ansvaret för framtagandet av inriktningsdokument och aktivitetslista åligger 
kommunalförbundet i samråd med representant för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Inriktningsdokumentet revideras var fjärde år. Kopplat till inriktningsdokumentet upprättas 
varje år en aktivitetslista, som förankras och kommuniceras med referensgruppen. 
 
 
 
 
 
Jeanette Lämmel    
Förbundsdirektör   
Fyrbodals kommunalförbund  
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025 

Sammanfattning 

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals 

kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner. 

Det finns också ett fyraårigt inriktningsdokument som mer i detalj beskriver arbetssätt 

och fokus för Hälsokällan. Det tidigare inriktningsdokumntet har löpt ut varför ett 

förslag till inriktningsdokument för åren 2022–2025 tagits fram. Förslaget bygger i 

huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och bygger på 

långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande fyraårsperiod. De områden som 

föreslås vara Hälsokällans fokus för 2022–2025 är: Psykisk hälsa, Våldsprevention, 

Fullföljda studier, Integration och Samspel, sexualitet och relationer. Målen för 

verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år 

samt att verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa 

förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. De 

arbetssätt som ska användas är omvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd, 

metodutveckling, nätverksarbete och möten med barn och ungdomar. 

 

Förbundsdirektionen Fyrbodal har beslutat att rekommendera kommunerna att 

godkänns inriktningsdokumntet för hälsokällan för åren 2022–2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Inriktningsdokument Hälsokällan 2022–2025 

Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2021-10-28 § 89 Inriktningsdokument 

Hälsokällan 2022–2025 

Tjänsteskrivelse Fyrbodals kommunalförbund 2021-09-21, Inriktningsdokument 

Hälsokällan 2022-2025 

 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen  

 

att godkänna inriktningsdokument Hälsokällan, för åren 2022-2025 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-01-19 Dnr KS 2021/00673 

  

 

 

 

Malin Krantz  Emelie Eék  

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 Uddevalla  
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	Beskriv mål: Utbildningsinsats för personal vid Uddevalla Gymnasieskola med fokus på ökad kunskap kring inkludering, normer och bemötande via extern föreläsare. Detta är också en del av att uppfylla mål i reviderade läroplanen för gymnasieskolan som sker höstterminen 2022 som fokuserar på relationer, identitet och samtycke. 

Resultatet av insatsen tänker vi mäta med hjälp av terminsvisa trivsel- och trygghetsenkät som alla elever genomför.

	Beskriv bakgrund: Uddevallas gymnasieskolas elevhälsa har under tre års tid varit HBTQI-certifierade via RFSL. Efter tre år kommer vi omcertifier���������������������������������������������������������as för att fortsätta arbetet och utveckla samt sprida till övriga personalgrupper inom skolan. 

��Vi ser ett behov av att öka kunskapen om HBTQI-frågor hos övrig skolpersonal - främst lärare och elevassistenter. Vi ser att detta skulle kunna komma fler elever till gagn om vi genom den planerade utbildningsinsatsen���������������� �������������������kan öka kunskapsnivån och förbättra bemötandet av våra elever. 
	Utvecklingsaktivitet: Ge skolpersonal grundutbildning inom inkludering och förhållningssätt utifrån HBTQI-perspektiv.

	Deltagare/målgrupp: Målgruppen för insatserna är samtlig personal och elevgrupp inom Uddevalla gymnasieskola.

����������������������������������������������������������������������������������������������
	Beskrivning av kopplingen till Hälsopolitiska rådets prioriterade områden med mera: �Skolan skall ha ett demokratiskt förhållningssätt så alla får ett likvärdigt och respektfullt bemötande. Vi skall skapa en trygg och inkluderande skolmiljö för HBTQI-personer. HBTQI-personer är överrepresenterade bland självmord och psykisk ohälsa. 
	Budget: 40 000 kr/år för externa föreläsare. BoU������������������� står för deltagarnas arbetstid (lön och sociala avgifter) samt lokaler. BoU står också för omcertifieringskostnaden. Total kostnad 240 000kr. Vi ansöker om 120 000 kr fördelat på tre år. 
	Återrapportering/kommunikation/uppföljning: Vi återrapporterar enligt önskemål.
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