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Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
  
Plats och tid Deltagande på distans via Teams kl. 13:00 tisdagen den 01 juni 2021. 

Ordförande och folkhälsostrateg sitter i sammanträdesrum Kompassen på plan 

4.    
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Emelie Eék 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Redovisning av projekt 2021, utifrån tertialrapport 
 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

3.  Hälsopolitiska rådets budget för tvärsektoriellt folkhälsoarbete 2021 
Dnr KS 2021/00192  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg  

4.  Information om ekonomi, hälsopolitiska rådet 
-Fria medel, informationsportal   

-Översikt 

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

5.  Folkhälsopris 2021 
Dnr KS 2021/00044  

Emelie Eék, 

folkhälsostrateg 

6.  Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 

folkhälsa 
-Nulägesanalys kopplad till pandemin  

 

 

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. 

 

 



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 

Linnea Lindgren Ersättare Kvalitetsstrateg barn och utbildning 
Roger Granat 

 
Socialchef 

Maria Kullander Ersättare Avdelningschef 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    

Anders Olsson  
 

Verksamhetschef Primärvården 
Sara Ljungberg  

 
Klinikchef Folktandvården Dalaberg 

   
Emelie Eék  

 
Folkhälsostrateg kommunledningskontoret    
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

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.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2021-04-22 

Sammanställning av ansökningar och presidiets förslag till beslut 

Inkomna ansökningar 

Förslag till 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. 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-03-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 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. Omställd 

undervisning och ökad skolfrånvaro har inneburit att barn och unga som behöver 

särskilt stöd riskerar att inte tillgodogöra sig kunskap och att inte fullfölja sin 

utbildning. Riskfaktorerna för utsatthet har ökat genom att många föräldrar förlorat sina 

arbeten eller på andra sätt drabbats av en försämrad och osäker ekonomisk situation till 

följd av pandemin och våld i hemmet har ökat.  

  

Hälsopolitiska rådet har en budgetpost avsatt för tvärsektoriellt folkhälsoarbete om 240 

tkr, summan är 50/50 finansierad av båda parter. Därutöver finns 68 tkr för samma 

ändamål, medel som flyttats över från 2020, där kommunen ska skjuta till lika mycket 

vid användning för att uppnå en 50/50 finansiering i enlighet med samverkansavtalet. I 

linje med Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete, Folkhälsoforum 2021 samt med de 

utmaningar vi står inför till följd av pandemin, föreslås rådet att besluta att utlysa rådets 

medel för tvärsektionellt folkhälsoarbete till projekt med syfte att mildra 

konsekvenserna av coronapandemin, hos målgruppen barn och unga. Beslut om 

fördelning tas på Hälsopolitiska rådet den 1 juni. Insatserna som beviljas medel ska 

kunna startas upp efter sommaren.  

 

Folkhälsostrateg Emelie Eék föredrar ärendet på sammanträdet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Bris årsrapport 2020 Första året med pandemin om barns mående och utsatthet  

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

  

att godkänna utlysningen av medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete till 

folkhälsoinsatser riktade till barn och unga i syfte att mildra konsekvenserna av 

coronapandemin, samt 

  

att ge folkhälsostrategen i uppdrag att iordningställa ansökningshandlingar och 

kommunicera utlysningen. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

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

 

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.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Inkomna nomineringar  

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att utse XX till Uddevalla kommuns folkhälsopristagare 2021 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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