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Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen kl. 13:00-16:30 tisdagen den 13 oktober 2020  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Föreläsning med Dzenana Poljo 
 

Dzenana Poljo 

3.  Bestämmande av sammanträdesdagar för hälsopolitiska rådet 2021 
Dnr KS 2020/00585  

 

4.  Ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska rådet 2021 
Dnr KS 2020/00284  
Handlingar kommer senare  

Emelie Eék, 
folkhälsostrateg  

5.  Enkätundersökning hälsa på lika villkor, HLV, tilläggsurval 
Dnr KS 2020/00608  

Emelie Eék,  
folkhälsostrateg 

6.  Redovisning av projekt 2020 
 

Emelie Eék,  
folkhälsostrateg 

7.  Information om fördelning av fria medel 2020 
 

Emelie Eék,  
folkhälsostrateg 

8.  Aktuellt som berör folkhälsa 
 

Emelie Eék,  
folkhälsostrateg 

9.  Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta.  
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 
Deltagande på distans  
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande deltagande på distans. Ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren.  
 

 



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 
Maria Kullander 

 
Avdelningschef socialtjänsten 

Kerstin Windemo Ersättare Sektionschef 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 
Bernt Eriksson  

 
Förbundschef Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Mats Johansson  Ersättare Räddningstjänstförbundetförbundet Mitt 
Bohuslän    

Anders Olsson  
 

Verksamhetschef Primärvården 
Laine Västrik  

 
Klinikchef Folktandvården Uddevalla City 

      

Emelie Eék  
 

Folkhälsostrateg kommunledningskontoret 
Kajsa Jansson 

 
Sekreterare  
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

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 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar för 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Kajsa Jansson 

Kommundirektör Administratör 

Skickas till 

Kommunikationsavdelningen 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

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 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att  
 

beställa 800 – 1000 extraenkäter av den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor.  
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Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 

 


