
Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Övriga 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anmäls till 

Underskrift 

Justerandes signatur 

Hälsopolitiska rådet 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

Sammanträdesrum Regeringen samt Teams, kl.13:00- 16:00 ajournering 
14:45-15:00 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande, kommunstyrelsen 
Niklas Moe (M), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Camilla Olsson (C), kommunstyrelsen, deltar på distans t.o.m. 15:50 
Kenneth Engelbrektsson (S), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Annelie Högberg (S), kommunstyrelsen, deltar på distans 
Kenneth Gustavsson (C), vice ordf., Norra hälso-och sjukvårdsnämnden, 
deltar på distans 
Soraya Zarza Lundberg (S), Norra hälso-och sjukvårdsnämnden, deltar 
på distans 

Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontoret, deltar på 
distans, t.o.m. 15:30 
Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten, deltar på distans t.o.m 
14:30 
Katarina Hansson, fårvaltningschef, kultur-och fritid, deltar på distans 
Emelie Eek, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret 
Anna-Lena Lundin, sekreterare, socialtjänsten 
Karl Sergel, projektledare §l 7 
Agneta Eriksson, Västra Götalandsregionen § 19 
Ulrika Engelbrektsson, samverkanskoordinator, 
kommunledningskontoret § 21 

... a~~~--~~-··· · ··· · · · · 
Anna-Lena Lundin 

J.li!J~It~/l'/2?!fl!.:: ... .. .. . 
Ann-Charlott Gustafsson 

Paragrafer § 16-26 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Hälsopolitiska rådet 2020-05-26 
Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen 2020-06-17 

... a~~~(~ ... J.V!·.~ ........... . 
Anna-Lena Lundin 



§ 16 

Upprop 

Sammanfattning 

Ordföranden hälsar välkommen och upprop förrättas. 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

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

Utdragsbestyrkande 
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§17 

Information om projektet e-sporthall 

Sammanfattning 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

Karl Sergel, projektledare för projektet E-sporthall, informerar om projektet. 

Då dagens möte var digitalt så fick vi en guidning via film i realtid, av Karl som var på 
plats fysiskt vid E-sporthallen. 

E-sporthallen ska bli en fysisk mötesplats för en digital sport och koppla ihop idrott med 
spelande, då man bygger en idrottshall ihop med dataspelshallen. Allt ska bli 
tillgänglighetsanpassat Öppningsdatum är planerat till mitten på juli. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes ~gnatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 
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2020-05-26 

§18 

Redovisning av projekt 2020, utifrån tertialrapport 

Sammanfattning 

Folkhälsostrateg Emelie Eek redovisade inkomna tertialrapporter från projekten. 

Beslut 

Hitta ut: Tagit fram orienteringskartor och ca 120 checkpoints sätts ut under 
året. Alla medel kommer att användas. 
Stöd till stöttare: Rädda barnen har tagit över projektet. Alla medel kommer 
användas. 
Sund frukost: Frukostama flyttas fram till hösten, p.g.a. Corona. 
BrafYsik ger god hälsa: Planerar aktiviteter till hösten. Alla medel kommer att 
användas. 
Power of Pink: Löper på enligt plan. 
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld: Tilldelade medel kommer att 
användas till hösten. 
Uppdragsutbildning öppen ungdomsverksamhet: Planerar för utbildningar till 
hösten. Medlem kommer att användas. 
Livsberättargrupper: Gruppen har träffats 4 av l O gånger, nu stopp p.g.a. av 
Corona då deltagama tillhör riskgrupp. Är oklart om medlen kommer att gå åt. 
Få pojkar att lyckas i skolan: Osäkert om medlen kommer att gå åt. 
E-sporthall: Medel kommer att användas 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerand~atur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

§ 19 Dnr KS 2020/00284 

Bedömning utifrån samverkansavtal gällande utvecklingsmedel 
2021 

SammanfaHning 

Agneta Eriksson, Västra Götalandsregionen, informerar om de viktigaste punktema i 
samverkansavtalet mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen, som bl.a. 
att utgå från befolkningens livsvillkor och levnadsvanor och verka för att 
folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter. 
Samt att samverkansavtalet bygger på 50/50 finansiering vilket kan göras tydligare i 
hälsopolitiska rådets budget 2021. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

§ 20 Dnr KS 2020/00352 

Hälsopolitiska rådets ekonomi 2020 

Sammanfattning 

Folkhälsostrateg, Emelie Eek, informerar om hälsopolitiska rådets ekonomi. 

Projektens ekonomi redovisades i en tidigare punkt och de flesta projekten kommer att 
använda upp medlen. 
De projekt som inte kommer att göra av med pengama under året, mycket på grund av 
Corona, har möjlighet att senarelägga genomförande av planerade eller pågående 
insatser inom ramen för samverkansavtalet 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



§ 21 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

Kartläggning av förebyggande arbete med fokus på barn och 
unga 

Sammanfattning 

Ulrika Engelbrektsson, samverkanskoordinator, informerar om kartläggningen av 
förebyggande arbete med fokus på barn och unga. 

Det som har framkommit i kartläggningen är bl.a. 
• Svårt med samverkan, blir mycket parallellspår 
• Många projekt hålls igång får länge 
• Man behöver en "bank" där alla projekt i kommunen finns 
• Projekten behöver utvärderas bättre 
• Behöver se över möteskulturen 

Ordfåranden tackar får informationen. 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



§ 22 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

Dnr KS 2020/00283 

Fördelning av hälsopolitiska rådets medel för 2020 -
Information om ansökan från Navet 

Sammanfattning 

Folkhälsostrateg, Emelie Eek, informerar om att ansökan från Navet har blivit återtagen, 
de har dragit tillbaka sin ansökan. 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Justerand~gnatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

§ 23 Dnr KS 2020/00285 

Välfärdsredovisning 2022 - Information om kostnader 

Sammanfattning 

Folkhälsostrateg, Emelie Eek, informerar om kostnadskalkylen för 
Välfärdsredovisningen 2022. Den kommer att bli i digital form denna gång och då 
slipper man mycket tryckkostnader. 

Preliminär budget ligger på ca 50-60.000 kr. 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justert signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 24 

Folkhälsopris 2020 

Sammanfattning 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

Dnr KS 2020/00136 

Uddevalla folkhälsopris instiftades av kommunstyrelsen 2008-01-05 efter ett fårslag 
från hälsopolitiska rådet. Folkhälsopriset har under våren annonserats på kommunens 
hemsida och på Facebook. 

Totalt finns 10 nomineringar får 2020. Hälsopolitiska rådets presiclie har diskuterat 
nomineringarna och har två fårslag som delges rådets deltagare i rnailet med 
möteskallelsen, som ett internt arbetsmaterial. 
Rådet har dock full möjlighet att enas om någon annan av de nominerade kandidaterna. 

Folkhälsopriset delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Inkomna nomineringar 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att utse fåreningen Attention, Uddevalla och Marcus Göthberg/Sommarlyckan till 
Uddevalla kommuns folkhälsopristagare 2020, som får dela på prissumman. 

J ustera~"f.-sigruJ.tur Utdragsbestyrkande 



§ 25 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

Information om sociala investeringsmedel, reviderade riktlinjer 
från och med 2021 
Sammanfattning 

Emelie Eek, folkhälsostrateg, informerar om ärendet. 

Med sociala investeringar menas tidiga insatser i samverkan så att psykisk och fysisk 
hälsa kan förbättras och samhällsklyftor minskas. 
Uddevalla kommuns socialinvesteringsfond har riktlinjer från 2013 som nu har 
reviderats. 
Några föreslagna ändringar är: 

• Ingen återbetalning framåt med krav om 50150 finansiering mellan kommunens 
sociala investeringsmedel och projekten 

• Tydligare koppling till kommunens styrande dokument 
• Tydligare ansökningsprocess 
• Förstärka uppföljning och implementering 
• Tydliggöra styrning och ledning 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandt4gnatur Utdragsbestyrkande 



§ 26 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-05-26 

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

Sammanfattning 

Niklas Moe (M), Barn-och utbildningsnämnden 
Angående studenten har nämnden beslutat med klassvis utgång under tre dagar och 
endast två anhörigalelev 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) socialnämnden 
Coronaläget är stabilt i Uddevalla, i dagsläget är 9 brukare smittade, varav 6 snart 
friskförklaras. Provtagningen är igång på anställda och de flesta har inte Corona. 

Camilla Olsson (C) Barn-och utbildningsnämnden 
Grundskolan har tagit beslut om ett mobilt team bestående av psykolog, kurator och 
speciallärare, för att arbeta med eleverna på ett annat. 

Kenneth Engelbrektsson (S) Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden jobbar hårt med åtgärder för att minimera smittspridningen av Corona. Man 
har stängt stadshuskällaren och man ser till att all städpersonal har rätt utrustning. 

Annelie Högberg (S) Kultur-ochfritidsnämnden 
Kultur och fritid har börjat öppna upp lite stängda verksamheter. Effekten av Corona har 
gjort att friluftslivet i Uddevalla har ökat, man vill vara mer ute i skog och mark. 

Kenneth Gustafsson (C) Norra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Understryker att Agneta Erikssons dragning var tydlig med vad som händer med pengar 
som blir över i projekten. Hälso-och sjukvårdsnämndens ekonomi har ett 
budgetunderskott, som härleds till Corona och mycket ligger på Närsjukvården. 

Soraya Zarza Lundberg (S) Norra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Instämmer med Kenneth, det har inte varit någon nämnd sen senaste mötet så det finns 
inte något nytt att redovisa. 

Katarina Hansson, kultur-och fritid 
stadsbiblioteket och Ljungskile bibliotek planeras att öppna sin verksamhet efter 
midsommar. Just nu planeras skolavslutning för åk 8 och 9 som kommer att bli små 
aktiviteter klassvis. Musikarrangemangen i sommar kommer inte att bli av istället 
planeras musikkonserter att streamas digitalt från olika platser i Uddevalla; 
Man förbereder badsäsongen med bryggor och dylikt. 

Emelie Eek, folkhälsostrateg 
ÖK-ide har samtal med ideburen sektor om hur vi kan stödja deras insatser i 
Coronatider. 

Juster~ignatur Utdragsbestyrkande 


