Protokoll
Hälsopolitiska rådet

2019-05-20

Sammanträde
Plats och tid

Hälsopolitiska rådet
stadshuset Bäve, kl.13:00-15:30 med ajournering 14:15-14:25

Ledamöter

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordforande kommunstyrelsen ej §24 p.g.a.
jäv
Niklas Moe (M), kommunstyrelsen
Camilla Olsson (C), kommunstyrelsen
Kenneth Engelbrektsson (S), kommunstyrelsen från kl. 13:15
Annelie Högberg (S), kommunstyrelsen
Soraya Zarza Lundberg (S), Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden, vice
ordforande, tjänstgörande ordforande §24

Övriga

Christer Fransson, avdelningschef socialtjänsten
Laine Västrik, klinikchef folktandvården
Fredrik Andersson Öqvist, folkhälsostrateg kommunledningskontoret
Anna-Lena Lundin, sekreterare
Bo Ahlen, Uddevalla Open Parasport § 19-20
Jörgen Torgersson, Uddevalla Open Parasport §19-20

Underskrift sekreterare
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Paragrafer

§§ 19-26

Anna-Lena Lundin
Underskrift ordförande
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Paragrafer §§ 19-23, 25-26

Ann-Charlott Gustafsson
Underskrift ordförande

Paragraf § 24
Soraya Zarza Lundberg

Sammanträde
Förvaras hos
Anmäls till

Underskrift

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Hälsopolitiska rådet 2019-05-20
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen 2019-06-19
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Anna-Lena Lundin
Justerandes signatur
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§19
Upprop
Sammanfattning

Ordföranden hälsar välkommen och upprop förrättas.
Ordföranden justerar föredragningslistan men att lägga tillledamotinitiativ från Camilla
Olsson (C) om att återupptalutveckla arbetet med suicidprevention, som ett extra
ärende.

Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar
att lägga till punkten om att återupptalutveckla arbetet med suicidprevention som ett
extra ärende på föredragningslistan.
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§20
Information från Uddevalla Open Parasport
Sammanfattning

Bo Ahlen och Jörgen Torgersson berättar om föreningen Uddevalla Open Parasport och
dess arbete. Föreningen startade under hösten 2017 med åtta anslutna föreningar. Idag är
man 12 föreningar inom bl.a. ridsport, fotboll, handboll, simning, friidrott och golf.
Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation.
Under 2019 anordnas t.ex. idrottsaktiviteter som Special Olympics School Day,
Uddevalla Open Nordisk turnering, aktivitetsdagar m.m.
Föreningen håller också på och arbetar för att i framtiden kunna få bygga en idrottshall
anpassad för funktionsnedsatta samt att diskussioner har startats med kommunen för att
teckna en IOP, ideburet offentligt partnerskap.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 21
Rundan -aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
Sammanfattning

Laine Västrik, Folktandvården:
Man träffar alla barn upp till 24 år. Kommer inte barnen till tandvården trots
upprepade försök, kontaktas socialtjänsten för att få kontakt med
barnet/föräldern.
Kenneth Engelbrektsson (S) :
Inget speciellt.
Camilla Olsson (C):
POP, Power of Pink, en kvinnogrupp som träffas regelbundet och pratar om
olika aktuella frågor.
Barn-och utbildning och socialtjänsten ska se över de olika projekt de har
gemensamt för att det ska bli så bra som möjligt.
Annelie Högberg (S):
Viktigt att man i kommunen ser över så att rätt arbete görs på rätt förvaltning,
där kompetens finns, så man inte dubbelarbetar.
Niklas Moe (M):
Viktigt att förvaltningarna samarbetar.
Christer Fransson, socialtjänsten:
HBTQ kollo i sommar, för andra året i rad.
Har fått pengar från Länsstyrelsen för att arbeta med att motverka hedersrelaterat
våld.
Närsjukvårdsgruppen har fått pengar för insatser för att förebygga psykisk
ohälsa under 2019/2020.
Soraya Zarza Lundberg (S), Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden:
Inget speciellt, då nämnden inte haft något möte än.
Fredrik Andersson Öqvist, folkhälsostrateg:
Utbildning/information om barnkonventionen den 29 maj, ca 14 personer deltar
från Uddevalla kommun.
Den ordinarie folkhälsostrategen Theresia Diago Bengtsson kommer tillbaka
från föräldraledighet i september.

Justerandes signatur
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§ 22

Dnr KS 2019/00414

Prioriterade områden för Hälsopolitiska rådet 2020
Sammanfattning

Hälsopolitiska rådet har genom diskussioner under rådsmötet 2019-04-29 tagit fram ett
par områden som rådet anser viktiga för folkhälsan i Uddevalla kommun och som rådet
vill prioritera i sitt fortsatta arbete. Ett ska vara riktat mot barn och unga och det andra
mot äldre.

Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar

att ett prioriterat område ska vara riktat mot barn och unga och ett mot äldre, samt
att ge ordföranden i uppdrag att se över formerna för att göra en ansökan angående ny
samverkansmodell mellan barn-och utbildning och socialtjänsten samt NU sjukvården,
gällande prioriterade områden riktat mot barn och unga.

Justerandes signatur

J/

y~~'

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Hälsopolitiska rådet

2019-05-20

§ 23
Ansökningsperiod och tidsplan för projekt 2020
Sammanfattning

Tidigare år har beslut för antagna projekt tagits på rådets sista möte för året, i slutet på
november, men det kan vara lite sent med tanke på att projekten ska startas redan l
.
.
Januari.
Förslag på beslut är istället 14 oktober med sista ansökningsdag l oktober, samt att man
då flyttar hälsopolitiska rådets möte den 24 september till den 14 oktober.

Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att sista ansökningsdag för projektansökningar blir l oktober 2019,
att beslut för antagna projekt blir 14 oktober 2019, samt
att flytta Hälsopolitiska rådets möte den 24 september till den 14 oktober.

Justerandes signatur
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§ 24

Dnr KS 2019/00119

Folkhälsopris 2019
Sammanfattning

Uddevallas folkhälsopris instiftades av kommunstyrelsen 2008-01-05 efter ett förslag
från Hälsopolitiska rådet.
Folkhälsopriset har under våren annonserats i Bohusläningen, på kommunens hemsida
och på Facebook Totalt finns 19 nomineringar för 2019. Hälsopolitiska rådets
presidium har diskuterat nomineringarna och har två förslag, Britt Johansson och Bo
Ahlen. Rådet har dock full möjlighet att enas om någon annan av de nominerade
kandidaterna.
Folkhälsopriset delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2019.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-13
Inkomna nomineringar
Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att Uddevalla kommuns folkhälsopris 2019 delas mellan Bo Ahlen och Britt Johansson
Jäv

Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i
ärendet.
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§ 25

Dnr KS 2018/00767

Budget hälsopolitiska rådet 2019
SammanfaHning

Fredrik Andersson Öqvist, folkhälsostrateg, informerar att alla projekt har inrapporterat
hur de ligger till ekonomiskt.
Sammanfattningsvis ser det ut som alla projekt kommer att använda upp sina medel
förutom Korpehola Judoklubb.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 26
Ledamotsinitiativ från Camilla Olsson (C) om att
återuppta/utveckla arbetet med suicidprevention
Sammanfattning

Camilla Olsson (C) väcker vid dagens sammanträde förslaget om att kommunstyrelsen
ska få i uppdrag att skriva fram ett ärende om suicidprevention och hur man kan
fortsätta det arbete som redan är beslutat av kommunfullmäktige, efter en rapport som
redovisades på Hälsopolitiska rådet möte 2019-04-29 av Ulrika Engelbrektsson,
samordnare barn-och utbildning och projektledare för projektet "Suicidprevention"
Beslutsunderlag

Projekt Suicidprevention
Yrkanden

Camilla Olsson (C): yrkar bifall på de föreslagna att-satserna.
Beslut

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen

att ansvarig tjänsteperson skriver fram ett tjänsteärende till kommunstyrelsen utefter
den rapport om suicidprevention som presenterades på Hälsopolitiska rådet 2019-04-29,
samt
att i tjänsteärendet presentera de preventiva åtgärder som bör fortsätta och de som redan
är beslutade av kommunfullmäktige.
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