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Många insatser som påverkar befolkningens hälsa 
ingår i det primärkommunala ansvaret. 
Hur kommunen väljer att arbeta med miljö och natur, 
bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och 
avlopp har stor betydelse för folkhälsan i Uddevalla, 
likaså möjligheter till utbildning, fritid, arbete och 
umgänge med nära och kära.

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår därför från 
verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar 
förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. 
Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att 
långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Uddevalla 
att göra hälsosamma val i livet.

För individen är en god hälsa 
en förutsättning för att klara av 
vardagen och leva ett gott liv.  

En god folkhälsa har även 
stor betydelse för samhällets 
utveckling och ekonomiska 
tillväxt. 



I Uddevalla lever folkhälsan i alla dess former och 
skepnader. Dels den historiskt traditionella med rötter i 
folkrörelsesverige, med fantastiska möjligheter till 
friluftsliv, fysisk aktivitet och föreningsliv. Men också 
dess nygamla utmaningar där folkhälsoarbete handlar 
om att utjämna skillnader i hälsa med ett långsiktigt 
arbete mot rättvisa och jämlika livsvillkor för alla. 
Namn och ställen som Egonspåret, Gustafsberg och 

Herrestadsfjället möter mångfaldens Dalaberg och Skogslyckan och i dessa 
möten ligger Uddevallas rikedom och möjligheter. Här möter havet fjället och 
skapar unika naturliga förutsättningar för liv och rörelse, och här möts också 
människor med olika bakgrund och ursprung och ger oss en fantastisk 
potential för social och mänsklig samvaro.
Folkhälsoarbetet är inget garnityr på välfärden, folkhälsan är välfärdens kärna 
och motor. I vår vision för Uddevalla vill vi använda folkhälsoperspektivet för 
att bygga ett socialt hållbart Uddevalla genom att ge dess invånare förutsätt-
ningar för en god hälsa. Det börjar med att ge barn och unga en bra start i 
livet och fortsätter med att skapa jämlika och rättvisa livsvillkor för den vuxna 
befolkningen och slutligen ge de äldre en meningsfull och trygg livssituation. 
Uddevalla har en stor folkhälsopotential i sin natur och sina människor, låt 
oss mötas i visionen och arbetet att ta till vara denna potential och bygga ett 
socialt hållbart Uddevalla, ett Uddevalla för alla att trivas, må bra och känna 
sig hemma i. 
     Sven Hassler
	 	 	 	 	 Ordförande	Hälsopolitiska	rådet	

Första gången som Uddevalla kommun formulerade en 
övergripande vision, då fanns begreppet Livskvalitet 
som den bärande delen. Visionen har formulerats om 
flera gånger, men i varje version bärs den av begreppet 
Livskvalitet. 
Folkhälsan är den viktigaste indikationen på hur väl vi 
arbetar för att uppnå vår vision. För oss är det viktigt att 
se arbetet med samhällsbygge, folkhälsa och livskvalitet 

som något alla i organisationen har att jobba för. Det är inte ens ansvar utan 
ett ansvar som vi alla måste ta varje dag och i varje arbetsuppgift. 

     Ingemar Samuelsson      
	 	 	 	 	 Kommunstyrelsens	ordförande

TILLSAMMANS FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART UddEvALLA



Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning - så 
lyder rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
I Uddevalla kommuns riktlinjer för styrning och ledning bekrivs att 
kommunens styr- och ledningsmodell syftar till att ”skapa en tydlig styr- och 
ledningsstruktur med brett fokus där kommunvisionen genomsyrar alla 
kommunens verksamheter och leder mot gemensamma mål”. Styr- och 
ledningssystemet består i den politiska delen i huvudsak av Vision, Strategisk 
plan och kommunfullmäktiges styrkort som antas av kommunfullmäktige, 
samt nämndernas styrkort. På den verkställande nivån leder förvaltningarna 
verksamheterna med verksamhetskort som syftar till att ge en gemensam bild 
över verksamhetens mål, syfte samt tillvägagångssättet att nå dit.
VuV-it är kommunens digitala IT-stöd för styrning och ledning och innehåller 
alla styr- och verksamhetskort. I VuV-it sker även uppföljning vad gäller uppdrag 
och målsatta mått.
Genom att social hållbarhet och folkhälsa i Uddevalla tydligt pekas 
ut i kommunens övergripande styrdokument Strategisk plan och i 
kommunfullmäktiges styrkort läggs ett ansvar på samtliga nämnder och 
förvaltningar att inom sitt ansvarsområde och genom sin verksamhet bidra till 
en god och jämlik hälsa.

STYRNING OCH LEdNING

UDDEVALLA KOMMUNS VISION
Uddevalla – hjärtat i Bohuslän  
Liv, lust och läge ger livskvalitet

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans 
stimulerar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.
Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor 
lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som 
inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan
Läge – Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. 
Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av 
Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.



STRATEGISK PLAN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 
Strategisk plan 2015-2018 är den politiska majoritetens plan som ger 
strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i organisationen. 
Kommunfullmäktiges styrkort finns med som en bilaga i den strategiska planen 
och visar bland annat målsättningar fram till 2018. Målsättningarna följs upp 
och redovisas i kommunens årsredovisning.
Det övergripande målet för utvecklingsperspektiv medborgare i Strategisk 
plan är ”En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för 
medborgarna”.
Förebyggande arbete är ett av de åtta prioriterade områdena och inom detta 
nämns särskilt arbetsmarknadsåtgärder, omsorg, integration och folkhälsa. 
Ett samlat målsatt mått för folkhälsans utveckling finns i kommunfullmäktiges 
styrkort; ”Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka”.
Måttet består av ett index med indikatorer kopplade till allmän hälsa samt en 
prioritering på områdena uppväxtvillkor/ungas väg in i vuxenlivet samt skador 
bland barn/unga och äldre.

Indexet består av följande indikatorer:
Självskattad bra hälsa – vuxna*  (HPLV/Folkhälsomyndigheten)
Självskattad bra hälsa – unga* (LUPP/MUCF)
Sjuktalet*   (Försäkringskassan)
Barnfattigdom   (Folkhälsodata/Folkhälsomyndigheten)
Behöriga till gymnasiet*  (Siris/Skolverket)
Arbetslöshet unga 16-24 år * (Arbetsförmedlingen)
Anmälda våldsbrott  (Brottsförebyggande rådet)
Skador 0-14 år *   (Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)
Skador 15-24 år*   (Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)
Skador 65-79 år*   (Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)
Skador 80+ år*    (Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)
* = statistiken finns könsuppdelad

Specifika målsatta kommunfullmäktigemått med koppling till folkhälsa/
social hållbarhet finns även för bland annat integration (minskat utanförskap/
boendesegregation), delaktighet och inflytande, skolresultat/utbildningsnivå 
samt förvärvsarbete.



UTFÖRANdE

Den kommunala vardagen med beslut och verksamheter påverkar befolk-
ningens välfärd, livsvillkor och levnadsvanor. En god hälsa har inte bara 
betydelse för enskilda människors välbefinnande och livskvalitet, utan även 
för samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt. Insatser baserade på kun-
skap om behov, målgrupp och metoder kan göra stor hälsomässig skillnad och 
blir ofta snabbt samhällsekonomiskt lönsamma.

Folkhälsa skapas mest effektivt integrerat i verksamheternas ordinarie upp-
drag och för att ge god ekonomisk hushållning krävs såväl systematik som 
kunskap. 

Grundläggande för att veta att vi satsar på rätt insatser och rätt målgrupper är 
att utgå från behov och statistik. Uddevallas välfärdsredovisning ger en bred 
bild av förutsättningar och utfall när det gäller hälsa i befolkningen och social 
hållbarhet. Kunskap om behov finns även i de olika verksamheterna.

Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation och de förtroendevalda 
pekar ut riktning och politiska prioriteringar medan de anställda ska verkställa 
de politiska besluten. Folkhälsoarbetet ingår i kommunens styr- och lednings-
system och finansieras till största del inom ordinarie budget.

Insatser som görs för att förbättra befolkningens hälsa bör i så stor utsträck-
ning som möjligt vara baserade på kunskap om effekt. Det är inte alltid så 
lätt att utvärdera resultat av olika folkhälsoinsatser då det ofta handlar om 
uteblivna konsekvenser som till exempel fallskador, rökande unga eller hjärt-
infarkter. Insatserna sker dessutom ofta i ett komplext sammanhang där allt 
från samhällsutveckling till individuella faktorer samspelar. Trots detta är det 
viktigt att i så stor utsträckning som möjligt utgå från utvärderade metoder 
och kunskapsbaserade insatser när utvecklingsarbete planeras och genom-
förs.



EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE

Den allra största delen av Uddevallas folkhälsoarbete sker integrerat i 
ordinarie budget och verksamhet utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar. 

UTVECKLINGSMEDEL FRÅN HÄLSOPOLITISKA RÅDET
Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden (Västra Götalandsregionen) i enlighet 
med ett gemensamt folkhälsoavtal. Såväl kommunala och andra offentliga 
verksamheter som frivilligorganisationer kan ansöka om folkhälsomedel för 
utvecklingsarbeten. 
• Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande 

karaktär på grupp- eller befolkningsnivå.
• Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
• Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan 

verksamhet.
• I planering av utvecklingsarbete/insatser ska hänsyn tas till hälsans 

ojämlika fördelning i befolkningen/målgruppen.
• Ansökan kan avse utvecklingsarbeten som löper under 1-3 år.
• Ansökan ska före insändning godkännas av förvaltningschef eller 

motsvarande.

Ansökan om utvecklingsmedel inför 2017 ska vara folkhälsoutvecklaren 
tillhanda senast 7 september 2016 för beslut i Hälsopolitiska rådet 15 
november. För ytterligare information se www.uddevalla.se/folkhalsa.

UDDEVALLA KOMMUNS SOCIALA INVESTERINGSFOND
Den sociala investeringsfonden är avsedd för förebyggande arbete i form av 
metodutveckling och/eller nyskapande verksamheter/projekt. 
• Medlen skall användas för ändamål som motverkar ohälsa och utanför-

skap i samhället och som sparar mänskligt lidande genom att resurserna 
används i förebyggande arbete.

• Målsättningen är att lyckade sociala investeringar skall implementeras i 
den ordinarie verksamheten.

• Medlen är endast sökbara för projekt som omfattar minst två kommunala 
förvaltningar/stiftelser. Syftet är att stimulera samverkan och att påvisa 
insatsernas besparing över förvaltningsgränserna.

• Medlen skall återföras genom uppskattade besparingar.

För ytterligare information se www.uddevalla.se och Inblicken (internwebb).



UTGÅNGSPUNKTER FÖR FOLKHÄLSA/SOCIAL HÅLLBARHET

HÅLLBAR UTVECKLING OCH SOCIAL HÅLLBARHET
Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar 
utveckling lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.”. 
Social hållbarhet knyter an till det mer övergripande begreppet hållbar 
utveckling, som består av tre delar: den ekonomiska, den miljömässiga och den 
sociala. Dessa delar är ömsesidigt beroende av varandra och för att uppnå social 
hållbarhet krävs en god miljö och ekonomiska förutsättningar. 
Ett socialt hållbart samhälle är rättvist, jämlikt, inkluderande och demokratiskt. 
Det garanterar en rimlig livskvalitet för nuvarande och kommande generationer. 
(Partridge E.)

FOLKHÄLSA
En god utveckling av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar 
samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Förutsättningarna för 
en god hälsa påverkas av livsvillkor, exempelvis utbildning, sysselsättning, 
ekonomiska villkor och tillgång till hälso- och sjukvård. De påverkas också 
av den omgivande livsmiljön, fysisk och psykosocial, där vi bor, arbetar och 
tillbringar vår fritid samt av individernas egna val och levnadsvanor. 
Regeringens övergripande nationella mål för folkhälsoarbetet i Sverige är 
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen”. Inom folkhälsopolitiken finns elva målområden som 
utgångspunkt för folkhälsoarbetet nationellt, regionalt och lokalt:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.



RÄTTIGHETSPERSPEKTIV
I den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från 1948 beskrivs att ”Alla människor är födda fria och lika 
i värde och rättigheter”. Vissa gruppers rättigheter har förstärkts genom 
särskilda konventioner, exempelvis konventioner mot rasdiskriminering, 
mot diskriminering av kvinnor samt konventioner om rättigheter för barn 
och personer med funktionsnedsättning.
Regeringsformen slår fast att invånarnas välfärd är ett grundläggande 
mål för den offentliga verksamheten. Staten, kommuner och landsting 
ska särskilt trygga rätten till arbete, bostad och utbildning och verka 
för trygghet, social omsorg och goda förutsättningar för hälsa. ” Det 
allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna 
ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 
gäller den enskilde som person”.
Principen om allas lika värde och rättigheter ligger också till grund för 
Diskrimineringslagen (2008:567) som ger skydd mot diskriminering utifrån 
sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder samt ålder. 
Fem nationella minoriteter i Sverige har ett förstärkt skydd genom Lag 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna lag 
syftar till att stärka de nationella minoriteterna samer, romer, judar, 
tornedalingar och sverigefinnars möjligheter till inflytande och till att 
bevara och utveckla sin kultur samt att de historiska minoritetsspråken 
hålls levande. Uddevalla är sedan 2013 finskt förvaltningsområde vilket 
bland annat innebär att kommunens invånare har rätt att använda finska i 
sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.

DEMOKRATI, INFLYTANDE OCH MEDBORGARDIALOG
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka 
den egna livssituationen har ett starkt samband med ohälsa.
Uddevalla kommunfullmäktige har antagit ett systematiskt arbetssätt med 
medborgardialog som kort innebär att kommunen ska informera och lyssna 
på medborgarnas synpunkter samt föra dialog med befolkningen.



JÄMLIK HÄLSA
Med jämlikhet i hälsa menas att alla människor oavsett ålder, klasstillhörighet, 
kön, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 
andra egenskaper ska ha en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla hälsopotential.
Skillnader i livsvillkor och olika förutsättningar för män och kvinnor och mellan 
olika grupper bidrar till ojämlikhet. Låg utbildningsnivå, bristande resurser och 
marginalisering minskar människors möjligheter till inflytande och påverkar 
hälsan negativt. Social integration och jämlika livsvillkor är därför av stor 
betydelse, både för befolkningens hälsa och för kommunens utveckling. 
Arbetet för att minska skillnader i hälsa är nära kopplat till arbetet för social 
hållbarhet. Dels har hälsofrämjande och förebyggande insatser positiv påverkan 
på samhällsekonomin, miljön och klimatet, tryggheten och den sociala 
sammanhållningen, dels har insatser inom dessa områden områden en positiv 
påverkan på hälsan. 

För att nå ökad jämlikhet i hälsa krävs ojämlikhet i fördelning av resurser och 
insatser till förmån för dem som har större behov. 
I regeringsförklaringen slog stadsministern fast målet om att de påverkbara 
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En viktig del i att arbeta mot målet 
är den kommission för jämlik hälsa som tillsattes i juni 2015 och ska arbeta fram 
till maj 2017.



SOCIALT INVESTERINGSPERSPEKTIV
Ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall kostar samhället minst 120 miljarder 
kronor per år.
Investeringar i åtgärder för bättre folkhälsa skapar samhällsekonomiska 
kostnader i nutid medan vinsterna kommer på lång sikt. Offentliga sektorns 
fokusering på styrning och uppföljning för kortare tidsperioder, som budgetår och 
mandatperioder, innebär svårigheter för finansiering av förebyggande arbete. 
Vinsterna kommer långt senare och ofta inte i form av intäkter utan som uteblivna 
kostnader. Det förebyggande arbetet skapar med andra ord en kostnadspuckel 
som sedan övergår till en vinst i form av en friskare och mer produktiv befolkning.

SALUTOGENT PERSPEKTIV OCH KASAM
Begreppet salutogenes myntades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994). 
Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthål-
ler hälsa. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av 
sammanhang (KASAM). KASAM-begreppet innehåller i sin tur tre delar som står i 
relation till varandra:
• Begriplighet – att man upplever sig själv och omvärlden som strukturerad,       

begriplig och förutsägbar.
• Hanterbarhet – att man har de resurser som behövs för att kunna hantera sin 

omvärld och har tilltro till sin egen förmåga att lösa problem.
• Meningsfullhet – att man upplever att det finns en mening med livet och dess 

utmaningar.
Antonovsky menade att människan måste lära sig hantera sin livssituation såväl i 
med- och motgångar och göra det bästa av tillvaron. Tillvaron blir sammanhäng-
ande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. En människa med en stark 
KASAM är självständig och kapabel att framgångsrikt hantera krissituationer.



Uddevalla kommun är sedan 1998 certifierad av WHO CCCSP som En säker 
och trygg kommun/Safe Community. Certifieringen innebär en förpliktelse att 
arbeta systematisk med skadeförebyggande arbete enligt följande indikatorer: 

1. En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samar-
bete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av 
säkerheten i kommunen,

2. Långsiktiga, generella program omfattande båda könen och alla åldrar, 
miljöer och situationer,

3. Riktade program för högriskgrupper och -miljöer samt särskilt utsatta 
grupper,

4. Program baserade på tillgänglig evidens,
5. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker,
6. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av 

förändringar,
7. Fortgående deltagande i nationella och internationella ”Safe Commu-

nity” nätverk.

Kommunens arbete för En säker och trygg kommun/Safe Community sker, 
liksom övrigt folkhälsoarbete, integrerat i samtliga förvaltningars ordinarie 
verksamhet. 

EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN/SAFE COMMUNITY



FOLKHÄLSOMOdELL FÖR UddEvALLA

”Tillsammans	verkar	vi	för	en	hållbar	utveckling,	god	folkhälsa,	friskare	
invånare	samt	en	bättre	värld	utan	miljöförstöring	och	klimatförändringar.”

       Strategisk	plan	2015-2018
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HÄLSOPOLITISKA RÅdET 

Hälsopolitiska rådet (HPR) är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen 
och är i huvudsak rådgivande och beredande men har beslutsrätt knutet 
till det avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser som finns mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Utöver folkhälsoutveckling utifrån 
folkhälsoavtalet är Hälsopolitiska rådet en plattform för tvärsektoriellt utbyte 
i frågor kring hälsa och välfärd. Rådet bidrar även till ökad kunskap om 
folkhälsofrågor bland politiker och anställda i Uddevalla.

I rådet ingår politiker och tjänstemän på ledningsnivå från såväl Uddevalla 
kommun som Västra Götalandsregionen. Formellt är det de politiska 
representanterna som är beslutande.

Hälsopolitiska rådets uppdrag, sammansättning och arbetsformer beskrivs i 
de av kommunstyrelsen antagna bestämmelserna (UaFS)

Under 2016 sammanträder Hälsopolitiska rådet 14/1, 7/4, 24/5, 22/9 samt 
15/11 klockan 13:00-16:30 i sammanträdesrum Kompassen (Stadshuset). 

        Sven Hassler (mp)                     Angelica Lundgren Bielinski (m)
                     Uddevalla kommun                      Västra Götalandsregionen
                             Ordförande                                    Vice ordförande
           sven.hassler@uddevalla.se                 angelica.bielinski@gmail.com

Folkhälsoutvecklaren är anställd på kommunledningskontoret och är 
kommunövergripande stödresurs och utvecklingsansvarig i strategiska frågor 
som berör befolkningens förutsättningar för hälsa. 
Folkhälsoutvecklaren är även tjänstemannastöd för 
Hälsopolitiska rådet.

Kontakt:  Ylva Bryngelsson
  0522-69 61 48
  ylva.bryngelsson@uddevalla.se

FOLKHÄLSOUTvECKLAREN



Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån ett gemensamt folkhälsoavtal. 

Prioriteringar är gjorda utifrån; 
• Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktning 2015-2017
• Uddevalla kommuns Strategisk plan 2015-2018
• Gällande folkhälsoavtal mellan Uddevalla kommun och Hälso- och 

sjukvårdsnämnden
• Omvärldsanalys utifrån Folkhälsoindex och Välfärdsredovisning 

I nedanstående text beskrivs vilka utvecklingsinsatser som får bidrag från 
Hälsopolitiska rådet under 2016.

ÖVERGRIPANDE
• Lön och omkostnader folkhälsoutvecklare
• Övergripande administration
• Utbildning/utveckling Hälsopolitiska rådet
• Folkhälsopris

TVÄRSEKTORIELLA FORUM, SAMVERKAN SAMT INFORMATION/UTBILDNING
• Mänskliga rättigheter/Barnkonventionen/Tillgänglighet
• En säker och trygg kommun/Safe Community
• Äldresäkerhet
• Brottsförebyggande inklusive Grannsamverkan och våld i nära relation
• Information och föreläsningar

HÄLSOPOLITISKA RÅdETS UTvECKLINGSINSATSER 2016



KOMMUNINTERNA UTVECKLINGSPROJEKT
Gemensamt	ansvar	Socialtjänst	och	Barn	och	utbildning:
Samverkanskoordinator (2016-2018)
Utveckling av samverkan mellan kommunens olika förvaltningar (främst skola 
och socialtjänst) och andra aktörer såsom BUP, polis m fl. utifrån ett socialt 
investeringsperspektiv med fokus barn och familjer i behov av särskilt stöd. 
Mål:
- Ökad skolframgång.
- Färre institutionsplaceringar. 
- Minskat alkohol- och drogmissbruk samt kriminalitet.
- Minskad psykisk ohälsa.
- Minskad marginalisering, utanförskap  och långvarig arbetslöshet.

Gruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck i Uddevalla kommun (2016)
Gruppen arbetar med att öka kompetensen bland personal som möter 
hedersrelaterad problematik inom egna förvaltningarna men också riktat 
till en större målgrupp inklusive allmänhet. HRV-gruppen har vidare en 
rådgivande funktion i frågor som handlar om hedersrelaterad problematik.
Mål:
- Större rörelseutrymme för unga människor som har rötter i kulturer med 
hedersbegrepp.
- Minska riskerna att bli utsatt för hedersrelaterat våld (inklusive 
könsstympning), bestraffningar och annan kränkande behandling.
- Öka samverkan mellan skola och socialtjänst i frågan om 
hedersvåldsproblematik i form av gemensamma träffar och utbildningar.

Huvudansvar	Kultur	och	fritid:
”Samverkan över gränser” Mötesplats Dalaberg (2016)
Utvecklingsaktiviteter knutna till Mötesplats Dalaberg inom bland annat 
områdena kvinnors villkor, jämlik hälsa samt brott, våld och droger.
Mål:
- Kvinnor från olika kulturer och religioner ska vara engagerade i nätverket 
Abrahams döttrar.
- Föreläsningsserie med efterföljande diskussioner om hälsa ur olika aspekter 
ska ha ägt rum på Mötesplats Dalaberg.
- Utbredd föräldra- och föreningssamverkan för att förebygga våld och droger 
hos ungdomar.
- Föreningar och organisationer i Navet ska ha startat egna projekt inom de 
prioriterade områdena.



Regnbågen på biblioteket! (2016-2017)
Utvecklingsarbetet syftar till att genom bland annat kompetensutveckling, 
information, programverksamhet, utvecklad sökfunktion och märkning av 
litteratur bryta normer, intolerans och fördomar kring HBTQ.
Mål:
- Att nå en ny målgrupp som inte synliggjorts på biblioteket förut.
- Att sprida information och kunskap till alla våra besökare.
- Att visa att biblioteket står för ett öppet och jämlikt samhälle.
- Att jobba i kommunens anda för att skapa förutsättningar för god livskvalitet.
- Att bryta normer, intolerans och fördomar.

Huvudansvar	Barn	och	utbildning:
Suicidprevention (2016)
Utveckling av ett koncept inklusive utbildning, material och test på 
pilotgrupper för långsiktigt suicidförebyggande arbete inom Uddevalla 
gymnasieskola.
Mål:
- Etablerat koncept för suicidprevention i skolans verksamhet.
- Förebygga psykisk ohälsa och minska utanförskap och stress.

Måltidspedagogik i förskolan (2016)
Utveckla metoder och verktyg för att öka barn och ungas upplevelse av 
delaktighet och inflytande vad gäller måltiden och kosten samt integrera 
maten och måltiderna i den pedagogiska verksamheten utifrån barnens 
erfarenheter och behov.
Mål:
- Skapa förutsättningar för en god hälsa och hållbara levnadsvanor genom att 
integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. 
- Upplevelse av inflytande och delaktighet hos barn, vårdnadshavare, kockar 
och pedagoger. 

Samarbetspartners är Läromat AB, Högskolan Kristianstad, Barnens Bästa 
Bord och Nationellt centrum för Måltiden, projekt som drivs av SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut samt Livsmedelsverket.

Huvudansvar	Kommunledningskontoret:
Hälsofrämjande integration (2016-2017)
Utvecklingsarbetet fokuserar på ökade förutsättningar för jämlik hälsa för 
nyanlända familjer och andra utrikes födda.



Övergripande mål:
- Att ge kommunala verksamheter ökade redskap att utifrån sina egna 
verksamheter arbeta långsiktigt för ett hälsofrämjande och jämlikt 
integrationsperspektiv.
- Att skapa ökade möjligheter för jämlik hälsa och att kopplingen mellan 
behov och resurser inledningsvis överbryggas genom brobyggarfunktion.
Samverkansprojekt mellan kommunledningskontoret, barn och utbildning 
samt kultur och fritid.

Tillsammans för inkludering (2016-2017)
Syftet är att utveckla samverkan mellan Uddevalla kommun och civilsamhället 
kopplat till integration och därigenom förebygga utanförskap och ohälsa samt 
bidra till social inkludering.
Mål:
• Att bygga upp en hållbar nätverksstruktur.
• Skapa större delaktighet i arbetet för social inkludering i kommunen 

genom att många organisationer samarbetar och kompletterar varandra.
• Fler behovsanpassade insatser för integration med bred samverkan.
• Bidra till att invånarna känner större samhörighet med varandra oavsett 

bakgrund och får större kunskap och förståelse för varandras olikheter 
och likheter. Motverka intolerans och främlingsfientlighet.

KOMMUNEXTERNA UTVECKLINGSPROJEKT
Attention Uddevalla - Stenhuggeri för skoltrötta (2016-2017)
Skapande verksamhet med inriktning på sten, lera, papper och färg för barn 
och unga 10-18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Syftet är bland annat att förbättra självkänslan, skolutvecklingen  
och den psykiska hälsan för målgruppen. Uppföljning med hjälp av 
utvärderingsenkäter och intervjuer.

ABF - The Independent – en plattform för unga av unga! (2016)
Genom The Independent skapas en plattform, podcast och hemsida, där 
ungdomar känner sig hemma, där man tar upp ämnen som är viktiga för 
målgruppen. Satsningen ska öppna upp för dialog, kunskapsförmedling och 
öka möjligheten för ungdomar att känna sig trygga och inkluderade. 
Mål kommer att sättas i projektgruppen kring antal lyssnare på podcasten, 
antal frågor ”redaktionen” får samt antal samarbetspartner som inkluderas i 
projektet.



Hälsopolitiska rådet delar årligen ut ett folkhälsopris bestående av ett diplom 
samt 10 000:- till enskild person/personer, förening, organisation, företag eller 
förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller före-
bygga ohälsa för Uddevallas invånare.
Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar kan nominera 
lämpliga pristagare. 

2015 års folkhälsopristagare var Nathalie Farah som fick priset med motive-
ringen:

Nathalie	bidrar	genom	sitt	positiva	bemötande,
en	stor	vilja	att	hjälpa	andra	och	sitt	goda	värdskap	till
ett	bättre,	jämlikare	och	mer	hälsofrämjande	Uddevalla

Folkhälsopriset delades ut i samband med kommunfullmäktiges junisamman-
träde av kommunfullmäktiges ordförande Alf Gillberg och Hälsopolitiska rådets 
ordförande Sven Hassler.

Den 1 februari till 15 mars 2016 finns möjlighet att nominera inför utdelningen 
av folkhälsopriset 2016. Under nomineringstiden finns blanketter tillgängliga 
på Medborgarkontoret, Tureborgs och Dalabergs mötesplatser samt på kom-
munens bibliotek. 
En digital blankett finns på: www.uddevalla.se/folkhalsopris

UddEvALLA KOMMUNS FOLKHÄLSOPRIS



www.uddevalla.se 

Vill du veta mer om Uddevalla kommuns 
folkhälsoarbete? 

Gå in på uddevalla.se/folkhalsa eller kontakta 
kommunens folkhälsoutvecklare:
Ylva Bryngelsson 
ylva.bryngelsson@uddevalla.se
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