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Sommonlröde

Plots och lid

Ordföronde

Sekreterore

Föredrogningslislo

1. Upprop

Folkhölsopris 2O2O
Dnr KS 2020100136

5. Fördelning ov hölsopolitiskq rådels medel Iör 2020
Dnr KS 2020100283

6. Völfördsredovisning2022
Dnr KS 2020100285
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J Ansökningor göllonde ulvecklingsmedelfrån hölsopolitisko rådet 2021 Emelie Eek,
Dnr KS 2020100284 folkträlsostrateg

4. Informqtion om fördelning ov frio medel2020 Emelie Eek,
folkhälsostrateg

Emelie Eek,
folkhälsostrateg

Emelie Eek,
folkhälsostrateg

7. Rundon - okluello frågor/reflektioner och informotion som berör
folkhölso/trygghet & sökerhel

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

Tiink på att visa håinsyn vid mötet och använd inte parffm, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
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Hondlöggore
Folkhälsostrateg Emelie E6k
Tefefon 0522-69 61 48
emelie. eek@uddevalla. se

Folkhölsopris 2020

Sommonfotlning
Uddevalla kommun delar sedan 2008 ut ett folkhälsopris med syfte att uppmuntra goda
exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete for att
främja befolkningens hälsa och ft)rebygga ohälsa.

Priset utdelas årligen till enskild person/personer, ftireningar, organisationer, ftiretag
eller ftirvaltning som på ett utmåirkande sätt arbetat med att främja hälsa och ftirebygga
ohälsa ftir Uddevallas invånare. Allmåinheten men också organisationer, ftlretag och
ftirvaltningar äger rätt att lämna fiirslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger
dessutom rätt att själv ftireslå liimplig pristagare. Folkhälsopriset består av ett diplom
samt 10.000 kr.

Hälsopolitiska rådet ska enligt tidsplan besluta om pristagare på Hälsopolitiska rådet
den26 maj. På grund av hittills få nomineringar om pristagare ftireslås rådet att fiirlänga
nomineringstiden till den 10 maj samt att prisutdelning flyttas fram till
Kommunfullmiiktiges ftirsta möte efter sommaren, den 9 september, med hänvisning till
rådande omständigheter kopplat till Corona-viruset.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 2020-04-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14

Förslog till beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar

att ftirlänga nomineringstiden till och med den 10 maj 2020, samt

attflytta fram prisutdelningen till Kommunfullmåiktiges ftirsta möte efter sommaren,
den 9 september 2020.
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Dnr KS 2020100136

Peter Larsson
Kommundirektör

Emelie Edk
Folkhälsostrateg
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2020-04-20

Hondlöggore
Folkhälsostrateg Emelie Edk
Telefon 0522-69 61 48
emelie. eek@uddevalla. se

Ansökningor göllonde ulvecklingsmedel från hölsopolitisko
rådet 2021

Sommonfoltning
Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra
Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt
folkhälsoavtal. Hälsopolitiska rådet utlyser varje år utvecklingsmedel som både
kommunala och andra offentliga verksamheter och organisationer inom idöburen sektor
kan ansöka om. Under 2020-2023 prioriteras ansökningar som ligger i linje med
Hälsopolitiska rådets övergripande mål att ftirbättra befolkningens hälsa och att utjämna
orättf;irdiga skillnader i hälsa, och Hälsopolitiska rådets inriktning att ge barn och unga
likvtirdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande uppväxt,
och till fullftiljda studier som en grundsten ftir fortsatt utveckling och hälsa genom livet,
med fokus på utanftirskapsområden och delaktighet.

Tidsplan ftir ansökningsperioden infor 2021
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Dnr KS 2020100284

Utlysning av utvecklingsmedel for 202I
Beredning inftir beslut i Halsopolitiska rådet
Beslut om utvecklingsmedel 2021

Peter Larsson
Kommundirektör

maj2020 - 14 september2020
28 september 2020
13 oktober 2020

Emelie Eök
Folkhälsostrateg

Beslulsunderlog

Tj änsteskrivelse 2020 -04 -20

Förslog till beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar

att ge folkhälsostartegen i uppdrag att uppdatera ansökningshandlingar utifrån datum
och rådets beslutade inriktning, samt

att godkänna tidsplanen och starta utlysningsperioden
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Hondlöggore
Folkhälsostrateg Emelie Eök
Tefefon 0522-69 61 48
emelie. eek@uddevalla. se

Vö lfö rd sred ovis ning 2022

Sommonfoltning
Under hösten 2018 tog Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret fram en
välftirdsredovisning på uppdrag från Hälsopolitiska rådet. Välfiirdsredovisningen
fastställdes i Kommunfullmäktige 13 februari 2019 och Hälsopolitiska rådet fick då i
uppdrag att utveckla arbetsformer ftir kontinuerligt framtagande och uppgraderingar av
välftirdsredovisningen. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt
hållbarhetsperspektiv, där skillnaden i hälsa mellan olika grupper ska vara så liten som
möjligt. Syftet med välftirdsredovisningen är att beskriva hälso- och livsvillkor för
invånarna i kommunen och är tänkt att användas som underlag ftir beslut. Genom
presentation av statistik lyfts en del av Uddevallas utmaningar kopplade till hälsa.

Hälsopolitiska rådet foreslås att ge en arbetsgrupp, ledd av folkhälsostrategen, i uppdrag
att revidera och digitalisera välftirdsredovisningen från 2018 och utveckla innehållet
utifrån Sveriges åtta folkhälsopolitiska målområden. I samband med att
Välf;irdsredovissningen revideras ska en spridningsstrategi ftir produkten tas fram så att
den kan komma till användning i kommunens ftjrvaltningar. Arbetsgruppen ska bestå av
tjänstepersoner med kompetens främst inom folkhälsa, statistik och hållbar utveckling.
Gällande presentation, utformning och spridning behöver kompetens inom
kommunikation kopplas till arbetsgruppen.

Välftirdsredovisningen ska tas fram vaft fiärde år infor en ny mandatperiod. Nästa
Välftirdsredovisning ska då vara klar hösten 2022.

Beslulsunderlog

Tj åinsteskrivelse 2020 -04 -17
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-13 5 6

Förslog lill beslul
Hälsopolitiska rådet beslutar

att uppdra åt folkhalsostrateg att sammankalla en arbetsgrupp som får i uppdrag att
revidera och digitalisera Välftirdsredovisningen till hösten 2022, dåirefter vart fiärde år
inftir varje ny mandatperiod, samt
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Dnr KS 2020100285
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att i samband med att Välftirdsredovisningen ftirdigställs, ta fram en spridningsstrategi
fiir produkten.
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Tjönsleskrivelse

2020-04-t7

Emelie Eök
Folkhälsostrateg
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Dnr KS 2020100285

Peter Larsson
Kommundirektör
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