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Sommqntröde
Plols och tid

Hälsopolitiska rådet
Stadshuset Kompassen, kl. I 3 :00

ledomöter

Gunilla Magnusson (MP), Ordftirande
Carin Ramneskiir (M) t.o.m. 14.30 $ 18
Babak Chalousi (C) t.o.m. 15.30 del av $ 19
Stefan Skoglund (S) t.o.m. 14.45 deI av $ 19

övrigo

Hans-Lennart Schylberg, ftirvaltningschef Barn och utbildning
Christer Fransson, avdelningschef S ocialtj änsten
Stellan Hedendahl, strateg Kultur och fritid
Laine Västrik, verksamhetschef Folktandvården
Linda Tersing, folkhälsostrateg Tillväxtavdelningen
Kiomars Heydar, utvecklare Tillväxtavdelningen
Staffan Lindroos, ftirvaltningschef Barn och utbildning
Anna Erlandsson, sekreterare Kommunledningskontoret

justero
Justeringens plols och tid
Utses ott

Paragrafer $$ 15-21

Underskrift sekrelerore

Underskritt ordföronde

Underskrift justeronde

BEVIS
Sommonlröde
Förvqros hos
Anslogel sötts upp
Anslogel tos ner

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Hälsopolitiska rådet 20 l8-0 5 -29

Underskrifl

Anna Erlandsson
Justerandes signatur
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s 15
Upprop
Upprop görs och nåirvaro antecknas.
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Folkhälsopris 2018
Sommonfotlning
Uddevalla folkhälsopris instiftades av kommunstyrelsen 2008-01-05 efter ett ftirslag
fran Hälsopolitiska rådet. Folkhälsopriset har under våren annonserats i
Bohusliinningen, Uddevalla 7 dagn, på kommunens hemsida och Facebook.
Totalt finns 14 nomineringar ftir 2018. Hälsopolitiska rådets presidie har diskuterat
nomineringarna och ftjrordar att rådet utser Margareta Lunde Martinson till
folkhälsopristagare 2018. Rådet har dock full möjlighet att enas om någon annan av de
nominerade kandidaterna eller nominera och välja en egen kandidat.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj åinsteskrivelse
Inkomna nomineringar och motiveringar.

20 18 -0 5 -22.

Beslul
Hälsopolitiska rådet beslutar

att utse Margareta Lunde Martinson till Uddevalla folkhälsopristagare 2018.
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Prioriterade områden för Hälsopolitiska rådet
Sommqnfottning
Hälsopolitiska rådet har genom diskussioner under rådsmötet 2018-04-24 tagit fram ett
antal områden som rådet anser viktiga ftir folkhälsan i Uddevalla Kommun och som
rådet vill prioritera i sitt fortsatta arbete. Dessa områden är Livskvalitet och äldre,
Psykisk hälsa, Integration, Fullftiljda studier samt Våldspreventivt arbete.
Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj åinsteskrivelse 2018 -0 5 -22.
Hälsopolitiska rådets protokoll 2018-04-24.

Beslul

Hälsopolitiska rådet beslutar
att prioriterade områdena: Livskvalitet och äldre, Psykisk hälsa, Integration, Fullftiljda
studier samt Våldspreventivt arbete i sitt fortsatta arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hälsopolitiska rådets broschyr
Sommqnfqttning
Vid utformning av Hälsopolitiska rådets broschyr kommer man att ta hjälp av en
kommunikatör. Broschyren skall anpassas efter målgrupp och kunna öppnas i olika
format som i telefonen, dator och Ipads.
Linda Tersing, folkhälsostrateg Tillväxtavdelningen delar in rådet i grupper fiir att
diskuttera kring hur rådet vill ftiråindra/omforma broschyren. I diskussion framkommer
bland annat ftirslag som att ersätta stycket om "Rubriker i ansökan" med en liink till en
blankett diir man enkelt kan fylla i redan ftlrskrivna rubriker. Rådet funderar också kring
sista ansökningsdag, att detta inte ligger ftir nära beslutsdatum, så att tid finns for rådet
att tillsammans gå igenom ansökningarna noggrant innan ftirslag till beslut ges.
Linda Tersing meddelar att om fler ftirslag och önskemål inkommer gällande
broschyren mailas dessa till Folkhälsostrategen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Psykisk ohälsa - barn och unga
Linda Tersing börjar med att visa en film fran Folkhälsomyndigheten kring psykisk
ohälsa bland unga. Inftir dagens sammanträde fick rådet en uppgift från
Folkhälsostrategen att fundera utifran sin egen verksamhet kring iimnet psykisk ohälsa.
Rådet delas in i grupper för att diskuttera iimnet utifran sina verksamhetsområden. I
diskussion framkommer bland annat att många unga fran andrakulturer upplever det
svårt att få till möten med svenska ungdomar. Rådet diskutterar också HBTQ frågan och
vilken roll sociala medier spelar in gällande hälsan ftir bam och unga. Förslag
framkommer också hur rådet kan involvera ungdomsfullmåiktige, att eventuellt bjuda in
representanter från ungdomsfullmäktige till ett sammanträde.
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lnformation om Aterbruksparken
Kiomars Heydar, utvecklare på Tillväxtavdelningen informerade om arbetet med
Återbruksparken. Återbruksparken är idag ett projekt som håller päattväxa fram och
startas upp. Målen för Återbruksparken är dels att knyta ihop politiska beslut och id6er
inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Att genom Återbruksparken återvinna
byggmaterial fran kommunen, vid renoveringar kunna lämna in sitt exempelvis gamla
kök eller andra saker som flonster, dörrar som kan målas om och eventuellt lagas som
sedan säljas på återbruksparken. Olika aktörer som Havskuren, Uddevalla Energi AB
och uddevallabor visar intresse ftir detta projekt. Kiomars Heydar meddelar att man
hoppas att projektet Återbruksparken ska vara igång i början päår 2019.
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Utbildning hösten 2018
Hälsopolitiska rådet kommer under hösten 2018 att ha en utbildning kring psykisk
ohälsa. Man diskutterar under dagens sammanträde hur man önskar att upplägget på
utbildningen ska se ut. Linda Tersing kommer att arbetavidare med utbildningen samt
huruvida man kan involvera kultur och fritid som har mycket kontakter med barn och
unga samt fiiltsekreterare som arbetar med ungdomar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

