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Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
  
Plats och tid Deltagande på distans via Teams tisdagen den 24 november 2020 kl. 13:00. 

Ordförande, sekreterare och folkhälsostrateg sitter i sammanträdesrum 

Kompassen plan 4.  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Redovisning av projekt 2020, utifrån tertialrapport 
 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg  

3.  Hälsopolitiska rådets satsning av medel för utanförskapsområden   
Dnr KS 2020/00701  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg  

4.  Hälsopolitiska rådets budget 2021 
Dnr KS 2020/00696  

Handlingar kommer senare 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg  

5.  Information om ändring av deltagande i enkätundersökning hälsa på 

lika villkor, HLV, tilläggsurval 
 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg  

6.  Workshop med Dzenana Poljo  
 

Dzenana Poljo  

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

folkhälsa 
 

Alla 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta. 

 

 

 



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    

Peter Larsson 
 

Kommundirektör 
Anders Brunberg  Ersättare Avdelningschef hållbar tillväxt 
Staffan Lindroos  

 
Förvaltningschef barn och utbildning 

Anna Kern Ersättare Avdelningschef barn och utbildning 
Roger Granat 

 
Socialchef 

Maria Kullander Ersättare Avdelningschef socialtjänsten 
Paula Nyman  

 
t.f. förvaltningschef kultur och fritid 

Stellan Hedendahl  Ersättare Strateg kultur och fritid 
Maria Jacobsson   Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Aya Norvell  Ersättare Avdelningschef samhällsbyggnad 
Mats Johansson  Ersättare Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän    

Anders Olsson  
 

Verksamhetschef Primärvården 
Laine Västrik  

 
Klinikchef Folktandvården Uddevalla City och 
Ljungskile 

      

Emelie Eék  
 

Folkhälsostrateg kommunledningskontoret 
Kajsa Jansson 

 
Sekreterare  
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

Hälsopolitiska rådets satsning av medel för 

utanförskapsområden   

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har i sin budget för 2020 fattat beslut om att avsätta medel för 

satsningar i utanförskapsområden. Genomförandet av dessa satsningar har dels fördröjts 

då hälsopolitiska rådet omformats under året, dels försvårats på grund av restriktioner 

och riktlinjer för att förhindra smittspridning av corona. För att bryta utanförskap genom 

empowerment, självförsörjning och ett stärkt fokus på hälsa har en satsning inom 

Jobbcentrum identifierats. Jobbcentrum är ett myndighetsövergripande arbetssätt där 

Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och 

Vuxenutbildningen träffas för gemensam handläggning kring klienter. Gemensamt för 

många klienter som handläggs på jobbcentrum är att de har viss hälsoproblematik. Då 

utsträckningen av de planerade aktörernas närvaro inte kan garanteras, vill 

Arbetsmarknadsavdelningen undersöka möjligheten att kunna koppla en mer permanent 

resurs till jobbcentrum med avseende till hälsoarbetet.  

 

Arbetsmarknadsavdelningen vill genomföra en förstudie, där man ser över 

möjligheterna att koppla på en hälsopedagog till jobbcentrum. Exempel på frågor man 

vill besvara med förstudien är om en hälsopedagog kan möta behovet av hälsoinsatser 

och hur en sådan tjänst eller uppdrag i så fall skulle utformas. Som en del av förstudien 

kommer också en mindre inventering av klienternas hälsa och behov att genomföras. 

Förstudien förväntas leda fram till en projektansökan om det ligger i linje med studiens 

slutsats.  

 

Hälsopolitiska rådets föreslås avsätta 98 000 kr av de medel som i budget 2020 avsatts 

för satsning på utanförskap för denna förstudie.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Underlag- förstudie hälsopedagog i jobbcentrum  

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att avsätta 98 000 kr av de medel som i budget 2020 avsatts för satsning på utanförskap 

för en förstudie kring behov av hälsopedagogtjänst inom jobbcentrum. 
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Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 

Arbetsmarknadsavdelningen  



Hälsopedagoger kopplat till jobbcentrum 
 
 Jobbcentrum är ett myndighetsövergripande arbetssätt där Arbetsförmedlingen, 
Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningen träffas för gemensam 
handläggning kring klienter. I framtiden planeras också aktörer från Primärvården, Öppenpsykiatrin, 
Arbo, Samordningsförbundet och Försäkringskassan att kopplas på. Hur denna samverkans form kan 
se ut är något man aktivt arbetar med. På grund av coronapandemin (SARS CoV-2) så sker 
jobbcentrums möten i dagsläget digitalt. 
 
 Gemensamt för många klienter som handläggs på jobbcentrum är att de har viss 
hälsoproblematik. Då utsträckningen av de planerade aktörernas närvaro inte kan garanteras, så vill 
vi kunna koppla en mer permanent resurs till jobbcentrum med avseende till hälsoarbetet.  
  
Vi vill därför genomföra en förstudie, där man ser över möjligheterna att koppla på en hälsopedagog 
till jobbcentrum. Exempel på frågor man vill besvara med förstudien är:  

1. Skulle en hälsopedagog möta behovet av hälsoarbete? Och kopplat till den tidigare frågan 
även en mindre inventering av klienternas hälsa och behov.  

2. Hur skulle hälsopedagogens roll se ut?  
3. Vilket ansvar skulle hälsopedagogen ha?  
4. I vilken utsträckning skulle man behöva hälsopedagogen (Timmar? Halvtid? Heltid?) 

 
För detta arbete skulle vi behöva avsätta 1 resurs på 100% fram till den 31 mars 2021, resursen 
kommer att tillträda omgående. arbetet för denna kommer att vara dels att svara på ovanstående 
frågeställningar, dels att sammanställa en rapport kring detta som kan användas som underlag för en 
senare projektansökan. Projektansökan ifråga skulle vara medel för att anställa en hälsopedagog om 
det under förstudien visar sig att detta vore lämpligt. 
 
Kostnaden för denna förstudie skulle uppgå till: 

1. Lönekostnad: 36 750 kr (35 000 kr i månaden under 4 månader * 1,4 (PO-pålägg)  
2. Materialkostnad: 0 (vi använder befintligt material) 
3. Resekostnad: 0 (alla som resursen kan behöva träffa finns lokalt i centrala Uddevalla) 

Total: 196 000 kr 
Kostnader Hälsopolitiska rådet: 98 000 kr (50% av kostnaden) 
Medfinans Från Arbetsmarknadsavdelningen: 98 000 kr (50% av kostnaden) 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

Hälsopolitiska rådets budget 2021 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet beslutar årligen om utvecklingsbudget för påföljande år utifrån det 

avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens norra Hälso- 

och sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

ersätter för perioden 2020-2023, 2 350 000 kronor per år, för gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun bidrar med motsvarande 

belopp. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetförslag för Hälsopolitiska rådet, 2021 

 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att godkänna förslag på budget för 2021.  

 

att utvecklingsmedel till beviljade projekt utbetalas två gånger per år under 

förutsättning att projektet fortlöper enligt plan. Folkhälsostrategen ansvarar för att 

kontrollera detta. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 

 

Agneta Eriksson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen  

agneta.eriksson@vgregion.se  
 



INTRODUKTION – AKTIVITET: STRATEGI

Workshop 

Hälsopolitiska rådet Uddevalla Kommun 24 november, kl. 14.00-16.00

Mål:

• Fokusområden för rådet

• Uppsättning av sammanhängande och samordnande aktiviteter för att åstadkomma rörelse och aktivitet inom valda fokusområden

Syfte:
• Rama in och formulera nödvändiga perspektiv och bärkraftiga strategier för arbetet med folkhälsa, social hållbarhet och välfärd i 

Uddevalla kommun. 
• Öka rådets förmåga att koordinera och samverka för framgång genom att ta tillvara kompetenser och kunskaper hos rådets 

deltagare/ledamöter. 

Arbetsform: 
• Sortering av idéer – utifrån nyckelresurser (vad vi kan och vill) samt från trender (vad vi bör förhålla oss till) för att skapa

strategiförslag.
• Prioritering och gruppering av åtgärder och initiativ för upprättande av strategiförslag.

Modell: 
• Workshop, digitalt i Teams och i Mural. Inloggning skickas den 23 november. Testa gärna att din inloggning fungerar.  

Dženana Poljo, Astraia, 2020-11-16


