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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve och distans via Teams, kl.13:00-kl.16:30, med 

ajournering kl. 14:35-14:50 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande, deltar på plats 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden, deltar 

på distans 
Övriga Anders Brunberg, avdelningschef kommunledningskontoret, deltar på 

distans  

Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg barn och utbildning, deltar på distans  

Annica Ryman, förvaltningschef kultur och fritid, deltar på distans 

Anna Sarsten, avdelningschef kultur och fritid, deltar på distans 

Maria Jacobsson, förvaltningschef samhällsbyggnad §§1–2, deltar på 

distans  

Elisabeth Sundberg, avdelningschef samhällsbyggnad, deltar på distans 

Helena Svernling, utredare kommunledningskontoret § 2, deltar på 

distans  

Liselott Schäfer, strateg kommunledningskontoret § 2, deltar på distans  

Kristin Hammarsträng, hälsopromotör folktandvården Dalaberg, §7, 

deltar på distans 

Emelie Eék, folkhälsostrateg kommunledningskontoret, deltar på plats 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1  

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2  

Workshop om välfärdsredovisningen 2022 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, presenterar syfte, upplägg och tidsplan kopplat till 

framtagandet av en digital Välfärdsredovisning. Välfärdsredovisningen ska vara klar i 

november 2022 och utgör en kartläggning av folkhälsosituationen i Uddevalla kommun 

kopplat till den Nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Redovisningen ska 

innehålla information, statistik och analys samt en sammanfattning kring kommunens 

folkhälsoutmaningar. Att den görs digitalt ligger i linje med kommunens 

digitaliseringsstrategi och miljöarbete, det underlättar också spridning, användning och 

uppdatering av produkten. Redovisningen tas fram av en central arbetsgrupp ledd av 

folkhälsostrateg, med stöd av IT-avdelningen på Uddevalla kommun.  

 

En workshop hålls där hälsopolitiska rådets deltagare får möjlighet att tycka till och 

delge synpunkter kring innehållet i välfärdsredovisningen och kring fortsatt 

arbetsprocess.  

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2022/00051 

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.  

 

Emelie Eék folkhälsostrateg föredrar ärendet på sammanträdet. 

 

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 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2021 och den ekonomiska 

uppföljningen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2022/00054 

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.  

 

Emelie Eék folkhälsostrateg föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Ansökan från Uddevalla Gymnasieskola om medel till HBTQI+ 

Kommunala rådet för äldres protokollskopia § 50 dialog om äldremässa 2022  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2021/00673 

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. 

 

Emelie Eék folkhälsostrateg föredrar ärendet på sammanträdet. 

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  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen  

 

att godkänna inriktningsdokument Hälsokällan, för åren 2022-2025  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  

Aktuellt som berör folkhälsa 

Sammanfattning 

Folkhälsostreteg Emelie Eék informerar om att möjligheten för allmänheten att 

nominera kandidater till folkhälsopriset kommer att öppnas i början av februari 2022. 

Tidsplanen för arbetet kring folkhälsopriset ser ut enligt följande: 

2022-02-01--2021-03-07 Nomineringstid (marknadsföring, registrering)  

2022-03-23 Hälsopolitiska rådets genomgång av nominerade  

2022-05-13 Sista dag för hälsopolitiska rådets ledamöter att nominera  

2022-05-30 Hälsopolitiska rådets beslut av mottagare av årets pris  

2022-06-08 Utdelning av priset på kommunfullmäktiges möte 

 

Folkhälsoforum som var planerat den 4 mars, har ställts in på grund av 

rekommendationer kopplat till pandemin. Nytt tillfälle planeras till hösten 2022.  

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7  

Information från hälsopromotör på Folktandvården Dalaberg 

Sammanfattning 

Hälsopromotör Kristin Hammarsträng informerar om projketet HiT, Hälsopromotörer i 

Tandvården. Fem hälsopromotörer har anställts med stöd av sociala investeringsmedel i 

kommunerna Göteborg, Borås, Uddevalla, Trollhättan och Åmål. Inom projektet 

utvecklas och prövas ett koncept med en ny yrkesgrupp inom tandvården i syfte att 

minska förekomst av karies hos barn under sex år samt att samverka med andra aktörer i 

samhället som möter dessa barn och deras familjer. Placeringen av hälsopromotörer har 

prioriterats till områden där kariesförekomsten i målgruppen är hög. Hälsopromotören 

håller hälsosamtal med familjer som identifierats som målgrupp av tandvården för att 

motivera och stärka familjens förutsättningar till förändrade, mer hälsosamma 

levnadsvanor. Konceptet bygger på att möta dessa familjer vid cirka fyra tillfällen. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 270743 

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 

Sammanfattning 

Jarmo Uusitalo, (MP): lyfter att måltidsverksamheten kan vara en aktuell fråga att ta upp 

på hälsopolitiska rådet.  

 

Annelie Högberg, (S): inom kultur och fritid pågår fortsatt arbete kring föreningsstödet 

och hur detta ska vara organiserat. Förvaltningen har haft ett möte med E-sporthallen för 

fortsatt samverkan efter att projekttiden för utvecklingsmedel löper ut.  

 

Anna Sarsten, avdelningschef kultur och fritid: kultur och fritids öppna verksamheter 

har anpassats mycket utifrån rekommendationerna kopplat till pandemin, mycket 

verksamhet har genomförts utomhus, starter har skjutits på för att undvika att behöva 

ställa in. Mobila fritidsteamet möter många barn och unga.  

 

Camilla Johansson (C): informerar om att kommunen inom ramen för ÖK Idé planerar 

för en inventering av idéburen sektors sociala arbete och engagemang i Uddevalla 

kommun. Inventeringen syftar till att synliggöra idéburen sektors betydelse i samhället 

och att skapa förutsättningar för ökad samverkan och eventuella affärer med idéburen 

sektor.  

 

Anders Brunberg, avdelningschef kommunledningskontoret: kommunledningskontoret 

arbetar aktivt med att omsätta planer och utveckla arbetssätt utifrån och kopplat till 

social hållbarhet.  

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): önskar att Anna Svensson från regionen bör bjudas in för 

att berätta om regionens mål och arbete för social hållbarhet.  

 

Linnea, Lindgren, kvalitetsstrateg barn och utbildning: förskola och skola har arbetat 

med ett omfattande projekt om integritet. Arbete pågår kring det årliga 

elevhälsosamtalet som nu genomförs digitalt och samlar data i en ny elevhälsodatabas. 

Utifrån elevhälsodatabasen har ett nytt mått för ungas psykiska ohälsa tagits fram. Detta 

samt arbetet kopplat till hälsopolitiska rådet har lyfts in i barn och utbildningsnämndens 

årshjul. Det pågår en omorganisering av skolornas upptagningsområde för att motverka 

skolsegregation och öka likvärdigheten inom kommunen. Stora satsningar görs på att 

åtgärda utbildningsskulden till följd av pandemin och dessa satsningar verkar redan ge 

resultat.  

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  
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