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Sommontröde
Plots och tid

Hälsopolitiska rådet

ledomöler

Gunilla Magnusson (MP), Ordftirande
Angelica Lundgren Bielinski (M) vice ordftirande fr.o.m. 13.50
del av $ 23
Carin Ramneskär (M)
Stefan Skoglund (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Ulla Börjesson (S)

Övrigo

Christer Fransson, avdelningschef Socialtjänsten
Stellan Hedendahl, strateg Kultur och fritid
Aya Norvell, avdelningschef Verksamhetsstöd
Anders Olsson, Vg regionen
Laine Västrik, verksamhetschef Folktandvården
Linda Tersing, folkhälsostrateg Tillväxtavdelningen
Anders Brunberg, avdelningschef Tillviixtavdelningen
Matilda Brobäck, Fältenheten
Markus Larsson, Fältenheten
Mikael Alfredsson, Fältenheten
Anna Erlandsson, sekreterare Kommunledningskontoret

Stadshuset, Kompassen kl.
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Presentation från Fältenhetens arbete
Sqmmonfottning
Matilda Brobäck, Mikael Alfredsson och Markus Larsson från Fältenheten informerade
rådet kring sitt arbete. Dom är idag fyra ftiltsekreterare, ftirutom de tre namn ovan
arbetar också Angelika Valladares.
Fältenheten är en frivillig grupp för unga mellan 12 och 18 år. Fältsekreterarna arbetar
med uppsökande och ftirebyggande socialt arbete. Fältenheten träffar många ungdomar
som vill komma och prata om diir f?iltsekreterarna i sin tur fungerar som ett stöd och kan
ge vägledning. Ingen dokumentation kring den enskilde sker och alla som arbetar på
ftiltenheten har tystnadsplikt.
Förutom vägledning, stöttning och hänvisning till rätt stöd och hjälp i samhället
erduder fiiltenheten också olika gruppverksamheter i syfte att ge ungdomar möjlighet
attträffa andra med liknande bekymmer, stärka självkiinslan och den sociala ftirmågan
samt att hitta en aktivitet på fritiden. Den som vill och har behov av enskilda samtal kan
också fa detta. I somras anordnades bland annat ett HBTQ kollo. Uppslutningen var bra
och kollot är något man vill fortsätta med. Fältenheten tittar idag på fler
gruppverksamheter och prova på grupper. Dessa aktiviteter är kostnadsfria.

Fältsekreteramavistas regelbundet bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, i centrum
och på olika arrangemang som anordnas runt om i kommunen och har på så sätt fatt en
god relation till de ungdomar de möter. Just nu ligger extra fokus på högstadieskolorna
runt om i Uddevalla diir f;iltsekreterarna är mycket ffsiskt nåirvarande. Skolan och
rasterna iir ett bra ställe att också träffa de ungdomar som inte åir ute på kvällar och
helger. Samarbetet med skoloma är bra och har stärkts sedan varje skola fått en
socialpedagog. Man har byggt upp ett bra nätverk och välkomnas. Fältenheten har varit
med under foräldraråd på några skolor dåir de informerat om sitt arbete och att även
fiiräldrar kan kontakta dem. En Facebook sida som man valt att rikta mer till fiiräldrar
finns under namnet "Fältenheten Uddevalla".
Rådet ställer frågan till Matilda, Mikael och Markus om de upplever vakterna i centrum
som positivt. Som svar på frågan säger Fältenheten att de till en början upplevde att
vakterna var mer riktat till vuxna, att de skulle känna sig tryggare, men över tid har de
märkt att de vakter som cirkulerar i centrum pratar med ungdomama och även de skapar
relation till personer de möter. De menar att det är tydligt att relationsskapande mellan
vuxna och ungdomarna spelar en stor och viktig roll som gör skillnad.

Droger och kriminalitet var något som ftlrr diskuteras mer på gymnasienivå, det kryper
allt mer neråt i åldrarna, ner till elever i årskurs sex. Håir önskade f;iltenheten att det
fanns ytterligare två ftiltsekreterare som kunde rikta sig till ungdomar från mellanstadiet
ftjr att effektivisera det ftirebyggande arbetet.
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Mc Donalds har varit en stor mötesplats ftir många ungdomar, fiiltenheten funderar
kring var den nya mötesplatsen kommer attvara. Nåir de pratat med ungdomar om vad
de saknar så blir svaret oftast en fritidsgard. Ett ställe där man kan umgås, spela spel,
det ska finnas toaletter och fika att köpa till en bra peng. Idag finns två fritidsgårdar på
Tureborg och Dalaberg två dagar i veckan dåir Dalaberg är den mest besökta.
Fältenheten vill slå ett slag ftir Tureborg som de upplever har stort utanfiirskap och
fritidsgården som ligger på samma ställe som mötesplatsen vilket betyder att det äir stora
åldersskillnader som möts och umgås på samma ställe.
Rådet ger Fåiltenheten ett stort tack ftir det arbete dom gör och ville komma och berätta
om det.
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nformation från Tillväxten heten

Sommonfollning
Anders Brunberg avdelningschef på Tillvåixtavdelningen informerar rådet om arbetet på
enheten. Anders meddelar också rådet om att Linda Tersing folkhälsostrateg som idag
vikarierar ft)r Teresia Diago Bengtsson kommer att sluta. Linda kommer delvis fortsätta
arbeta kvar med vissa delar, bland annatVälfiirdsredovisningen. Teresia kommer vara
den som tillsammans med Micaela Fondin, ekonom på Kommunledningskontoret,
kommer att bygga upp kommande budget. Anders meddelar också att man rekryterat en
person, Fredrik Andersson Öqvist utbildad folkhälsovetare som kommer att gäin ftir
Linda Tersing. Fredrik kommer att börja den 13 december i år.
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$25
Välfärdsredovisning
Sommonfollning

Linda Tersing, folkhälsostrateg visar rådet ett tidigt utkast fran välftirdsredovisningen.
Linda och Lisette Schäfer, kompetensstrateg Tillväxtavdelningen arbetar tillsammans
med text och statistik till välftirdsredovisning, Peter Nydal arbetar med layout. Nya
välftirdsredovisningen kommer att skilja sig från senaste välftirdsredovisningen från
2011. Den tidigare var mer traditionell, den nya kommer att innehålla fler begrepp och
vara mer omfattande. Områden inom välftirdsredovisningen:

-

Boende/nåirmiljö
Levnadsvanor/fritid
Kompetens, kunskap och utbildning.
Inkomst/ftirsörjningsmöjligheter
Makt, inflytande och tillit
Arbete, arbetsfiirhållanden och arbetsmiljö

I välfiirdsredovisningen också Agenda 2030 vägas in.
Linda meddelar att man till novembermötet kommer att ha en större utkast fiirdigt att
visa upp.
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lnför ansökan om medel från Hälsopolitiska rådet
Sommonfotlning
Linda Tersing informerar rådet att information har skickats ut om att det är dags att
skicka in ansökningar om medel fran Hälsopolitiska rådet. Ansökan om
utvecklingsmedel ftir 2019 ska göras senast den l9 oktober 2018. Hälsopolitiska rådet
fattar därefter beslut kring hur medlen ska ftirdelas vid sammanträde den 13 november
2018.
Idag finns fem prioriterade områden. Rådet diskuterar kring hur man ska tänka inlor
kommande ansökningar, behövs en prioriterad lista kring dessa områden.
Efter att ansökningama inkommit läser presidiet igenom dessa och sammanställer
ansökningarna. Linda kommer sedan att maila ut ansökningarna och tankar från
presidiet till rådet. På så sätt kan rådet läsa igenom ansökningarna innan novembermötet
då beslut ska fattas.
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