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Underskrift 

Justerandes signatur 

Hälsopolitiska rådet 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Sammanträdesrum Regeringen, kl.13:00-14:35 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande, kommunstyrelsen 
Niklas Moe (M), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Camilla Olsson (C), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Kenneth Engelbrektsson (S), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Annelie Högberg (S), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Kenneth Gustafsson (C), vice ordf. Norra hälso-och sjukvårdsnämnden, 
deltar på distans 
Soraya Zarza Lundberg (S), Norra hälso-och sjukvårdsnämnden, deltar 
på distans 

Anna Kern, avdelningschefbarn-och utbildningsnämnden, deltar på 
distans 
Maria Kullander, avdelningschef socialtjänsten, deltar på distans 
Katarina Hansson, förvaltningschef kultur-och fritid, deltar på distans 
Emelie Eek, folkhälsostrateg kommunledningskontoret 
Anna-Lena Lundin, sekreterare socialtjänsten 

.. CJ~.&.(~ ... Lv.{ .... ...... . 
Anna-Lena Lundin 

Paragrafer § 9-15 
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Ann-Charlott Gustafsson 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Hälsopolitiska rådet 2020-04-28 
Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen 2020-05-27 
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Anna-Lena Lundin 



§9 

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas. 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Dagens möte sker digitalt och ledamöterna deltar på distans, via Teams. 

Justerandes si-drur Utdragsbestyrkande 



§ 10 

Folkhälsopris 2020 

Sammanfattning 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Dnr KS 2020/00136 

Uddevalla kommun delar sedan 2008 ut ett folkhälsopris med syfte att uppmuntra goda 
exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att 
främja 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. Hälsopolitiska rådet äger 
dessutom rätt att själv föreslå lämplig pristagare. Folkhälsopriset består av ett diplom 
samt 10.000 kr. 

Hälsopolitiska rådet ska enligt tidsplan besluta om pristagare på Hälsopolitiska rådet 
den 26 maj. På grund av hittills få nomineringar om pristagare föreslås rådet att förlänga 
nomineringstiden till den l O maj samt att prisutdelning flyttas fram till 
Kommunfullmäktiges första möte efter sommaren, den 9 september, med hänvisning till 
rådande omständigheter kopplat till Corona-viruset. 

Beslutsunderlag 

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

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S), Camilla Olsson (C), Niklas Moe (M) och Kenneth 
Gustavsson (C) yrkar på att utdelningen av folkhälsopriset sker på kommunfullmäktiges 
möte i oktober. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att förlänga nomineringstiden till och med den l O maj 2020, samt 

att flytta fram prisutdelningen till kommunfullmäktiges möte 14 oktober. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

§ 11 Dnr KS 2020/00284 

Ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska 
rådet 2021 

Sammanfattning 

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 ideburen sektor 
kan ansöka om. Under 2020-2023 prioriteras ansökningar som ligger i linje med 
Hälsopolitiska rådets övergripande mål att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna 
orättfårdiga skillnader i hälsa, och Hälsopolitiska rådets inriktning att ge barn och unga 
likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande uppväxt, 
och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet, 
med fokus på utanförskapsområden och delaktighet. 

Tidsplan för ansökningsperioden inför 2021: 

Utlysning av utvecklingsmedel för 2021 
Beredning inför beslut i Hälsopolitiska rådet 
Beslut om utvecklingsmedel 2021 

maj 2020 - 14 september 2020 
28 september 2020 
13 oktober 2020 

Agneta Eriksson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen kommer att bjudas in 
till nästa möte för att diskutera bedömningskriterier inför utlysningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoets tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

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

att godkänna tidsplanen och starta utlysningsperioden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 12 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Information om fördelning av fria medel 2020 

Sammanfattning 

Folkhälsostrategen Emelie Eek informerar om ärendet och redogör för vilka beslut som 
är tagna på distans. 

Beviljade: 

• 50.000 kr Barnahus, konferens med fokus på barn som utsatts för våld. 
• 20.000 kr till tre fortbildningsdagar för tjänstepersoner inom socialtjänsten och 

barn-och utbildning gällande föräldraskapsstöd till nyanlända. 
• 25.000 kr Dans för Hälsa, kostnadsfri aktivitet för flickor som söker hjälp för 

återkommande kroppsliga och emotionella besvär hos elevhälsan. 
• 10.000 kr Samverkan för ökad glädje och rörelse för barn på skogslyckans torg, 

BVC (uppskjutet). 

Avslag: 

• 50.000 kr Ljungskile Folkhögskola, utveckling av tätortsnära 
kultur/naturupplevelser. Kostnaderna bestod i fysiska åtgärder som skyltning, 
marknadsföring. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

§13 Dnr KS 2020/00283 

Fördelning av hälsopolitiska rådets medel för 2020 
Sammanfattning 

Folkhälsostrateg Emelie Eek informerar om en inkommen ansökan från Navet om 
samordnade insatser på Dalaberg och Hovhult 

Ansökan kommer att förtydligas och kompletteras med en mer konkret beskrivning om 
vad som ska göras och hur, till hälsopolitiska rådets möte i maj. 

Ulrika Engelbrektsson, samverkanskoordinator, kommer att bjudas in till nästa möte för 
att ge en bild av vilka projekt kommunen har, och för att ge en helhetsbild. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

\J'! 
Justerandes signal r Utdragsbestyrkande 



§ 14 

Välfärdsredovisning 2022 

SammanfaHning 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Dnr KS 2020/00285 

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

Hälsopolitiska rådet föreslås att ge en arbetsgrupp, ledd av folkhälsostrategen, i uppdrag 
att revidera och digitalisera välfärdsredovisningen från 2018 och utveckla innehållet 
utifrån Sveriges åtta folkhälsopolitiska målområden. I samband med att 
Välfärdsredovissningen revideras ska en spridningsstrategi för produkten tas fram så att 
den kan komma till användning i kommunens förvaltningar. 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. 

Välfärdsredovisningen ska tas fram vart fjärde år inför en ny mandatperiod. Nästa 
Välfärdsredovisning ska då vara klar hösten 2022 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-13 §6 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att uppdra åt folkhälsostrateg att sammankalla en arbetsgrupp som får i uppdrag att 
revidera och digitalisera Välfärdsredovisningen till hösten 2022, därefter vart fjärde år 
inför varje ny mandatperiod, samt 

att i samband med att V älfårdsredovisningen färdigställs, ta fram en spridningsstrategi 
för produkten. 

Justerandes signatur+ Utdragsbestyrkande 



§15 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa/trygghet & säkerhet 

Niklas Moe (M) Barn-och utbildningsnämnden 
Inom barn-och utbildningsnämnden arbetar man mycket med skolor i Ljungskile. 

Camilla Olsson (C) Barn-och utbildningsnämnden 
Mycket handlar om Covid 19 nu, som bl.a. hur studentfirandet ska se ut. På förslag är 
att varje klass går ut för sig. 

Inom arbetsmarknad- och integrationsutskottet arbetar man mycket med planer just nu, 
både Integration 2030 och Välfärd 2030. Ett bra arbetssätt att ta fram dessa planer har 
varit att arbeta i workshops. 

Kenneth Engelbrektsson (S) Samhällsbyggnadsnämnden 
Inom samhällsbyggnad har man kortat ner handläggningstiderna på bygglov, vilket kan 
härledas till att anställda arbetar mer hemifrån idessaCorona tider. 

Annelie Högberg (S) Kultur ochfritidsnämnden 
Kultur och fritid stöttar föreningslivet för att inte smitta ska spridas i våra anläggningar, 
i dessa Coronatider. 

Kenneth Gustavsson (C) Norra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Hälso-och sjukvårdsnämnden har tagit beslut om att Mini Maria f'ar en 
huvudmottagning i Vänersborg samt att man tittar på var man ska placera ett antal 
närmottagningar, det kan bli i bl.a. Strömstad, Sotenäs och Lysekil. 

Soraya Zarza Lundberg (S) Norra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Instämmer i Kenneths beskrivning av Mini Maria. 

Anna Kern, barn-och utbildning 
Inget att informera om idag. 

Maria Kullander, socialtjänsten 
Socialtjänsten arbetar mycket med att skydda utsatta grupper som äldre, 
funktionsnedsatta och personal i dessa Coronatider. Det är en tuff situation. 

Katarina Hansson, kultur-och fritid 
När smittspridningen ökade stängdes Rimnershallen ner. Efter att man gjort en 
riskbedömning har man nu öppnat upp den igen förutom hoppgropen, då det är svårt att 
hålla hygienkraven där. Det finns statliga pengar att söka och vi kommer nu att sätta oss 
ned och se hur vi ska hantera detta så alla föreningar behandlas lika. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-04-28 

Valborgsfirandet kommer att ske digitalt i år, firandet 6 juni ställs in och kommer också 
att planeras för att genomföras digitalt. 

Emelie Eek, folkhälsostrateg 
Jag och Helena Svernling, utredare kommunledningskontoret, arbetar med att ta fram 
riktlinjer för sociala investeringsmedel som kommer att ersätta sociala 
investeringsfonden. Hälsopolitiska rådet kommer att bli beredande för vilka projekt som 
kommer att få sociala investeringsmedeL 

Företrädare för projektet E-sporthallen kommer att bjudas in till nästa möte för att 
berätta om verksamheten. 

Ann-Charlott Gustaftson (UP) socialnämnden 
Mycket handlar om Corona nu, toppen i vårt område förväntas komma i maj/juni. 
Kommunen ligger i fas med skyddsutrustning och man har möten varje dag med 
sjukvården för att stämma av hur läget är. 

Utdrags bestyrkande 


