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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Hälsopolitiska rådet 2021-06-01 
Förvaras hos Kommunledningskontoret  
Anmäls till  Kommunstyrelsen 2021-08-25 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-06-01  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen samt distansdeltagande via Teams,  

kl. 13:00-16:00, ajournering 14:10-14:15.  
  
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 

Kenneth Gustavsson (C), vice ordförande, norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden, 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 

Ninni Söderving, enhetschef socialtjänsten, deltar på distans 

Annica Ryman, förvaltningschef kultur och fritid, deltar på distans 

Sara Ljungberg, klinikchef folktandvården Dalaberg, deltar på distans 

Emelie Eék, folkhälsostrateg kommunledningskontoret, deltar på plats 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19   

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas. 
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2021-06-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   

Redovisning av projekt 2021, utifrån tertialrapport 

Sammanfattning 

Folkhälsostrateg Emelie Eék redogör för projekt, som fått utvecklingsmedel från 

Hälsopolitiska rådet, utifrån deras tertialredovisning. Flera projekt har fått anpassa sina 

verksamheter utifrån pandemin och rådande restriktioner. Några har valt att fokusera 

utåtriktade aktiviteter till hösten och har under våren ägnat sig åt planering och 

kompetenshöjande insatser. Ett projekt önskar förlänga projekttiden för att kunna 

genomföra planerade aktiviteter för de medel som de tilldelats. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2021/00192  

Hälsopolitiska rådets budget för tvärsektoriellt folkhälsoarbete 
2021 

Sammanfattning 

Corona-pandemin och de riktlinjer som funnits för att begränsa dess framfart har haft 

stora konsekvenser på vårt samhälle och på vår hälsa. Social distansering, 

hemundervisning och hemarbete har lett till isolering och psykisk ohälsa. Många 

skyddsfaktorer i barns tillvaro såsom trygga sociala sammanhang och sociala relationer 

med jämnåriga och med trygga vuxna utanför hemmet har begränsats. I linje med 

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete, Folkhälsoforum 2021 samt med de utmaningar 

vi står inför till följd av pandemin, har Hälsopolitiska rådet beslutat att utlysa rådets 

medel för tvärsektionellt folkhälsoarbete, 240 tkr, till projekt med syfte att mildra 

konsekvenserna av coronapandemin, hos målgruppen barn och unga.  

  

Projekt som beviljas medel har på ett tydligt sätt kunnat motivera behoven av den 

föreslagna insatsen direkt hos målgruppen barn och unga, eller indirekt via insatser 

riktade till föräldrarna, samt hur dessa är kopplade till konsekvenser till följd av 

pandemin. Det finns också en beredskap och förutsättningar att starta upp projekten 

under hösten 2021. Hälsopolitiska rådet föreslås bevilja utvecklingsmedel till 

projektansökningar i enlighet med presidiets sammanställning, se separat dokument.  

 

Folkhälsostrateg Emelie Eék föredrar ärendet på sammanträdet.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2021-04-22 

Sammanställning av ansökningar och presidiets förslag till beslut 

Inkomna ansökningar 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

  

att anta presidiets förslag och därmed bevilja utvecklingsmedel till projekt och insatser i 

syfte att minska pandemins konsekvenser hos målgruppen barn och unga. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22   

Information om ekonomi, hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Information om fördelning av fria medel 2021 

Folkhälsostrateg Emelie Eék har beviljat medel till en ansökan gällande en gemensam 

webbportal för kommunikation på Dalaberg i norra Uddevalla. Det är en social 

samverkansgrupp på Dalaberg som står för ansökan. Deras syfte är att lyfta aktuella 

frågor för Dalabergsområdet. Gruppen har deltagare från kommunala verksamheter, 

bostadsbolag, studieförbund, religiösa samfund, primärvård, tandvård och apotek med 

koppling till Dalaberg. Gruppens deltagare har identifierat ett behov av samordning av 

informationsflödet riktat till boende i norra Uddevalla. Ansökan gäller en förstudie för 

att skapa en ändamålsenlig gemensam webbportal för information om aktiviteter i 

området, tydliggöra gränsdragningar för innehåll i webbportalen och fastställa koppling 

till redan befintliga grupper, nätverk och funktioner. De har beviljats 43 tkr från 

budgetposten satsning på utanförskapsområden och har i sin ansökan kunnat påvisa en 

50/50 finansiering. Eva Nilsson, samordnare kommunledningskontoret, och Niclas 

Geidvik från Dalabergskyrkan, demonstrerade portalen och berättade om projektet.  

 

Ekonomisk överblick  

Budgeten för hälsopolitiska rådet har för tillfället ett överskott för posterna personal och 

omkostnader (inklusive administration och utbildningar etc). Delar av överskottet kan 

förklaras av minskade aktiviteter och konsekvenser till följd av pandemin.  

 

För budgetposten tvärsektoriellt folkhälsoarbete kvarstår halva budgetposten efter det 

att ansökningar i den tillfälliga utlysningen hanterats. Ordförande uppmanar rådets 

deltagare att inkomma med nya initiativ.  

 

Beviljade utvecklingsprojekt använder medel som planerat, enligt första 

tertialredovisningen, förutom ett projekt som önskar förlänga projekttiden.  

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00044  

Folkhälsopris 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 att instifta ett folkhälsopris med syfte att 

uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt 

arbete för att befrämja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Priset utdelas årligen 

till enskild person/personer, föreningar, organisationer, företag eller förvaltning som på 

ett utmärkande sätt arbetat med att främja hälsa och förebygga ohälsa för Uddevallas 

invånare. Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar äger rätt att 

lämna förslag på lämpliga pristagare. Möjligheten att nominera pristagare har 

annonserats ut i Bohuslänningen och har marknadsförts på uddevalla.se samt på 

kommunens facebooksida. Totalt finns 33 nomineringar för 2021.  

  

Året präglas av mycket speciella omständigheter på grund av pandemin med social 

isolering, psykisk och fysisk ohälsa och utsatthet som följd. Förutsättningarna för social 

gemenskap har begränsats och vi har behövt hitta nya former för umgänge och fysisk 

aktivitet. Särskilt utsatta grupper har upplevt isolering, ensamhet och utanförskap. Detta 

ligger till grund för presidiets förslag till beslut som delges rådets deltagare i mailet med 

möteskallelsen, och som fram till beslut tas utgör ett internt arbetsmaterial. 

Folkhälsopriset delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2021.  

 

Emelie Eék föredrar ärendet på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Inkomna nomineringar  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

  

att utse Hitta ut och Fröken Folkes Fik till Uddevalla kommuns folkhälsopristagare 

2021  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 

Sammanfattning 

Soraya Zarza (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden: redogör för norra hälso- och 

sjukvårdsnämndens beslut om att möjliggöra en överflyttning av medel från 

innevarande år till kommande samt att göra anpassningar eller byta inriktning i 

innehållet i de planerade insatserna utifrån konsekvenser av pandemin.  

 

Niklas Moe (M): pandemin har ändrat vårt sätt att leva, gjort oss mer isolerade, vi 

behöver se över metoder att nå ut med folkhälsoinsatser och arbeta för fysiska möten 

igen. Det drogförebyggande arbetet behöver ta utgångspunkt i rådande attityder och 

trender, vara uppdaterat och också adressera vuxnas attityder. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): samverkan är prioriterat, särskilt kring barn och unga, 

ANDT-frågan (alkohol, narkotika, dopning och tobak) är viktig, exempel på 

arbetskoncept är unga drogförebyggare. 

 

Ninni Söderving, enhetschef socialtjänsten: under pandemin har den förebyggande 

verksamheten anpassats för att kunna möta målgruppen i störst behov och det generella 

förebyggande arbetet har minskat. Det finns en oro över beredskap och kapacitet att 

möta de stora behov som uppstått till följd av pandemin och att samtidigt klara av att 

återta det generella förebyggande arbetet blir en utmaning.  

 

Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontoret: lyfter att en satsning på 

digital folkhälsa bör göras.  

 

Kenneth Gustavsson (C), norra hälso- och sjukvårdsnämnden: ensamhet påverkar 

psykisk och fysisk hälsa negativt och ökar riskerna för olika typer av ohälsa. Efter 

pandemin blir det viktigt att prioritera insatser för att bryta social isolering.  

 

Camilla Johansson (C): redogör för kommunstyrelsens beslut att verksamheter som fått 

ökade kostnader till följd av corona kan ansöka om centrala medel för detta.  

Det finns stora utmaningar kring elever som inte klarat skolan med fullföljda betyg och 

att dessa har ökat under pandemin. I sommar erbjuds lovskola men fler insatser behövs 

för att stötta dessa ungdomar till fortsatt skolgång och fullföljda betyg.  

 

Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg barn och utbildning: skolan som arena har haft 

minskad kontakt med eleverna under coronapandemin, det har medfört stora 

konsekvenser på elevernas mående och prestation, det kompensatoriska arbetet kommer 

behöva öka. Även arenor utanför skolan har viktiga uppdrag för att fånga upp barn och 

unga i positiva, hälsofrämjande och förebyggande sammanhang samt insatser. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-06-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 24 

Sara Ljungberg, klinikchef folktandvården Dalaberg: efter pandemin förväntas en ökad 

kariesfrekvens. I höst inleds ett projekt med en hälsopromotör som ska arbeta med 

familjer med barn 0-2 år för att prata om och motivera familjer till sundare kostvanor 

och hälsosammare val i vardagen.  

 

Annelie Högberg (S): skolan är en central arena för barns mående. Det är viktigt att barn 

möts utifrån sina behov, för detta kan behövas kompetenshöjande insatser.  

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  

 

 


