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Kollelse
Föredrogningslislo
Hölsopolitisko rådel
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2020-0s-t8

Hälsopolitiska rådet

Deltagande på distans via Teams kl. 13:00 tisdagen den26 maj2020
Ordftirande, sekreterare och folkhälsostrateg sitter i sammanträdesrum
Regeringen plan2.

Föredrogqnde

Karl Sergel,
projektledare

Emelie Edk,
folkhälsoshateg

Agneta Eriksson, Västra
Götalandsregionen

Emelie Edk,
folkhälsostrateg

Ulrika Engelbrektsson,
samverkanskoordinator

Emelie Edk,
folkhälsostrateg

Emelie Eök,
folkhälsostrateg

Emelie Eök,
folkhälsostrateg

Emelie Edk,
folkhälsostrateg

Sommonttöde

Plols och lid

Ordföronde Ann-Charlott Gustafsson

Sekreterqre Anna-Lena Lundin

Föredrogningslislo

L Upprop

2. lnformqtion om projektet e.sporlholl

3. Redovisning ov projekl2O2O, utifrån lerliolropporl

4. Bedömning ulifrån somverkonsovlol göllonde ulvecklingsmedel 2021
Dnr KS 2020100284

H ölsopolitisko rådets ekonomi 2020
Dnr KS 2020100352

6. Kortlöggning ov förebyggonde orbele med fokus på born och ungo

Fördelning ov hölsopolitiskq rådets medel Iör 2O2O
- lnformotion om qnsökqn från Novel

Dnr KS 2020100283

Völfördsredovisning 2022
- lnformotion om koslnqder

Dnr KS 2020100285

Folkhölsopris 2O2O
Dnr KS 2020100136

10. Informolion om sociolo invesleringsmedel, reviderode riktlinjer från
och med 2021

11. Rundon - okluello frågor/refleklioner och informotion som berör
folkhölso/trygghet & sökerhet
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Hälsopolitiska rådet 2019‐2022 

Ann‐Charlott Gustafsson 
(UP) 

Ordf.   Kommunstyrelsen 

Niklas Moe (M) 
 

Kommunstyrelsen 

Camilla Olsson (C)  
 

Kommunstyrelsen 

Kenneth Engelbrektsson (S) 
 

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 

Patrik Petré   Ersättare  Avdelningschef Strategisk Samhällsplanering 

Staffan Lindroos   Förvaltningschef barn och utbildning 

Anna Kern  Ersättare  Avdelningschef barn och utbildning 

Maria Kullander  Avdelningschef socialtjänsten 

Kerstin Windemo  Ersättare  Sektionschef socialtjänsten 

Katarina Hansson  Förvaltningschef kultur och fritid 

Stellan Hedendahl   Ersättare  Strateg kultur och fritid 

Vakant     Förvaltningschef samhällsbyggnad 

Aya Norvell   Ersättare  Avdelningschef samhällsbyggnad 

Bernt Eriksson   Förbundschef Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Mats Johansson   Ersättare  Räddningstjänstförbundetförbundet Mitt 
Bohuslän    

Anders Olsson   Verksamhetschef Primärvården 

Laine Västrik   Klinikchef Folktandvården Uddevalla City 

     

Emelie Eék   Folkhälsostrateg kommunledningskontoret 

Kajsa Jansson/Anna‐Lena 
Lundin 

Sekreterare  
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Tjönsteskrivelse

2020-05-t9

Hondlöggore
Folkhälsostrateg Emelie Eök
E-posl
Emelie.eek@uddevalla. se

Folkhölsopris 2O2O

Sommonfottning

Uddevalla folkhälsopris instiftades av kommunstyrelsen 2008-01-05 efter ett ftirslag
fran hälsopolitiska rådet. Folkhälsopriset har under våren annonserats på kommunens

hemsida och på Facebook.

Totalt finns 10 nomineringar ftjr 2020. Hälsopolitiska rådets presidie har diskuterat

nomineringarna och har två ftirslag som delges rådets deltagare i mailet 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.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2020 -0 5 -19

Inkomna nomineringar

Förslog lill beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar

att utse XX till Uddevalla kommuns folkhälsopristagare2020

ffi:
1(1)

Dnr KS 2020100136

Peter Larsson
Kommundirektör

Emelie Eök
Folkhälsostrateg

Skickas till
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E-postformulär

Attention Uddevalla

Nanrn rson anisation:

Attention Uddevalla, Skansgatan 3,451 50 Uddevalla, 0730-556996, info@attention-uddevalla.se

Adress, telefon och/eller t:

Motiveri

Som en del av Attention Uddevalla sedan starten för 15 år sen har ias mött så månoa månniskor som fått
vänner, vågat pröva nya saker, familjer och vuxna som brutit sin isöle"ring och känt älg som delaktiga, viktiga,
sedda och värdefulla. Föreningen har genom sina träffar, nätverk och medlemsaktiviteter för barn, unga,
familjer, anhöriga, vuxna med NPF medverkat till minskad psykisk och fysisk ohälsa samt psykosocialt
utanförskap. Föreningens föreläsningar har ökat kunskapen och förståelsen för hur det är att leva med NPF
(f.leuropsykiatriska funktionsnedsåttningafl och även vilka möjligheter som finns till ett så bra liv som möjligt.
Okad kunskap hos medlemmarna, men också ökad kunskap hos olika yrkeskalegorier och allmänheten. I

denna förening känner jag mig hemma!

Anita Larsson

Mitt namn:

     

och/eller e-post:Min adress telefon

Sida 1
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E-postformulår

Kicki Ståhl (Studieförbundet Vuxenskolan)

Namn på person/organisation:

Adress, telefon och/eller e-post

Har under det senaste året entusiasmerat och stöttat inte bara seniorer på äldreboenden utan åven dess
personal, Nu senast med SV Bakgård - sång och musik utanför fönster och balkonger på åldreboenden (vilket
iockat även förskolebarn till staketbt för att lyssna), utan tidigare till verksamhet, utstållningar om olika
temadagar med mera redan tidigare,

Motivering

Maria Ekegren

Mitt namn

 

 1
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E-postformulär

Premium Lifestyle Club-Jonas Eriksson

Namn anisationo

Adress, telefon och/eller e- st:

Jonas inspirerar till en hålsosammare livsstil och får sina kunder att leva hållbarare liv genom träning, glädje
och medvetenhet.

Motivering:

Jennie Bergh

Mitt namn

 1
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E-postformulär

Friluftsfråmjandet Uddevalla

anisattonNamn på person lo

uddevalla@friluftsframjandet. se

Adress, telefon och/eller e-Post

De har en bredd, många evenemang som de {lesta har råd med. Uddevalla kommuns invånare har mycket

åiigi?JiiJrinåärå iäcfr våre denna örganisation. Alla åldrar kan vara med.

Motivering

Asa Karlsson

Mitt namn

 

 1
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E-postformulär

Malin Strömberg / Aktivitetssamordnare, Ryttaren Cafö & Aktivitetscenter

Namn rson/ anisation

0522-6951 A2, malin.stromberg@uddevalla.se

Adress, telefon ochleller e

Hon inspirerar oss att vara frsiskt aktiva. Ordnar så vi får träna rörlighet, balans och fallteknik. Leder oss sjålv i
fysträning med gummiband och vikter. Pratar med alla och gör att vi känner oss sedda. Nu når Ryttaren är
stångd p.g.a. Corona, ringer hon upp och kollar att vi mår brå. Lägger ut videoavsnitt på RyttarenS Facebook-
sida med träningspass vi kan göra hemma.

Motiveri

Mats Brattberg

Mitt namn:

   

Min adress, telefon och/eller e ost

Sida'l
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E-postformu[är

Malin Ström berg Aktivitetsamord nare på servicecentr Ryttaren

Narrtt pel'sult/u aliisaticrn

Södra Drottninggatan 1 6, tel: 6951 02 e-post: aktivitetcenterryttaren@uddevalla.se

Adress, telefon och/eller e ost

För hennes alltid positiva instållning och trevliga bemötände. Malin år fylld av idÖer och nytänk.rned dettå
sliaoar hon en fedtlio vardaq fvl6 räed qlädie öch rörelse för alla som vill vara med Hon får deltagarna att

åia-äiäs i vårOåsän a"ven i Cör6natider vi-a söciala medier. Hon gör aldrig skillnad på någon alla får vara sig.sjålv
öcn'gOra aktivi[eten på det sätt individen själv klarar. Malin guidar, peppar och skapar en rolig vardag fÖr alla

och önvarl Med andia ord Är Malin alla deitagares förebild och vän!

Motivering

Annelie Karlsson

Mitt namn

  

 1
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E-postformulär

Helene Karlsson, Mobila vårdteamet i Uddevalla

Namn person/ alrisation

helen. ms. karlsson@vgregion.se

Adress, telefon och/eller

För alt hon ser till att det finns.vård för äldre (och andra sköra) som inte kan ta sig till vårdcentralen. Tänk att
vårdteamet har funnits i flera år, och i coronaiider är detta gulä värtl Fler kan få vård hemmalll

Motiverin

Emma Lind

Mitt namn

  

 1
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E-postformulär

Marcus Göthberg/sommarlYckan

anisationNarrrtr på rso

Sommarlyckan

t:Adress telefon ochleller e-

Gör allt för barn men tänker även på andra

Motiverin

Carola Hedlund

Mitt namn:

 1
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E-postformulår

Frivilligcentrum

Namn ersolr/o nisation:a

Adress, telefon och/eller ost

En organisation som gör mycket nytta som kämpar för att få vara kvar

Motivering:

Lars olsson

Mitt namn:

 1
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E-postformulår

Uddevalla friluftsfrämjandet

nisationNamn på porson/o

Nonnens Väg 11, Uddevalla

Adress, telefon ochleller

Alltid öppet för alla. Välkomnande och snabbt agerande för att anpassa aktiviteter till rådande situation med

Coronä genom digitala promenader t ex.

Motivering:

Charlotte Lundqvist

Mitt namn

Min adress, telefon och/eller st:

 1
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Rikllinjer för Uddevollo kommuns sociolo
invesleringsmedel
Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige 2020-05-13. Kommunstyrelsen utser
ftir varje mandatperiod en politisk styrgrupp som ansvarar ftir innehåll och
revidering av riktlinjerna.

Uddevollos sociqlo invesleringsperspekliv
Ett socialt investeringsperspektiv innebär en fiirskjutning fran att betrakta insatser
inom välfiirdsområdet som kostnader, till att betrakta dem som investeringar i
humankapital. Sociala investeringar är långsiktiga och ftirväntas generera ett
bättre utfall ftir målgruppen och kostnadsminskningar hos aktörerna.

Sociala investeringar är ett sätt att väga de kortsiktiga kostnaderna som uppstår ftir
en insats mot de langsiktiga vinsterna. Genom ett tidiga insatser kan ett negativt
händelseftirlopp undvikas och därmed minskar människors utsatthet och framtida
kostnader for reaktiva insatser. Med tidiga insatser menas insatser i tidig ålder
eller tidigt i en process.

Arbetet med sociala investeringsmedel handlar också om att främja
gränsöverskridande samverkan och att skapa en struktur ftir att testa nya
arbetssätt.

Slyronde dokumenl
Sociala investeringar ska ses som ett verktyg ftir att nå Uddevalla kommuns vision
och kommunfullmiiktige strategiska plan samt fl erårsplan.

Kommunfullmäktige har möjlighet att prioritera områden ftir kommunens sociala
investeringar. Beslut om prioriterade områden kan fattas i samband med
flerarsplan och budget.

Sytte
Syftet är att genom gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och
effektiva metoder ftir att bryta negativa hiindelseförlopp och undvika framtida
utsatthet och samhällsekonomiska kostnader.

MåI
Målet är att de insatser och metoder som bedöms generera mänskliga och
ekonomiska vinster ftr samhället ska implementeras i ordinarie verksamhet. På
längre sikt är målsättningen att nå ett samlat socialt investeringsperspektiv i hela
kommunens organisation.

1 (4)

Dokumenttyp Riktlinjer
Dnr: K52020/000286
Antoqen ov Kommunfullmäktige
Anfoqen: 2020-05-13, S 1 l8
Dokumentonsvorig utredare, enheten for planering och styrning, ekonomiavdelningen,

kommunledningskontoret
Senost reviderod:
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Ansökningsprocessen
De nämnder, stiftelser, bolag eller ideella ftireningar som har en gemensam idö till
en social investering frller i en id6prövningsblankett och skickar denna till en

central arbetsgrupp. I denna ska de sökande bland annat kortfattat beskriva behov,
innehåll, målgrupp samt mål ftir projektet. Den centrala arbetsgruppen lyfter
sedan iddn ftir prövning och beslut i kommundirektörens ledningsgrupp. Om
kommundirektörens ledningsgrupp anser att iddn åir tillämpbar inom ramen ftir
sociala investeringar skriver verksamheterna sedan fram en mer utftirlig ansökan

flänk till ansökningsblankett) med stöd av den centrala arbetsgruppen.

Beslul och genomföronde
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i
Uddevalla kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i
berörda nämnder. Därefter skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är
beredande instans ftir kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt
ärende.

Vid bifall ansvarar projektägaren ftlr att en styrgrupp ftir projektet utses och att en

projektbeskrivning som i detalj beskriver det framtida arbetet, tas fram.
Styrgruppen kontrollerar och styr projektet utifrån plan och ansvarar ftir den årliga
uppftiljningen samt slutrapporteringen till berörda nåimnder och kommunstyrelsen.

Grundkrilerier
Beslutade projekt genomftirs med ett nåimndövergripande perspektiv, i
projektform och under en begråinsad tidsperiod. För att ansöka om sociala
investeringsmedel krävs :

. Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. Utöver
detta fär garna samverkan med andra offentliga verksamheter, niiringsliv
och idöburen sektor ske.

o Att projektet uppfuller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala
investeringar och ligger i linje med angivna styrande dokument och
eventuella prioriterade områden

Urvolskrilerier
Ansökningar kommer i bedömningsprocessen att prioriteras utifrån både

grundkriterier och urvalskriterier.
o Prioriterat område - Id6n rör något av de eventuellt prioriterade områdena
o Resultat - Det resultat insatsen ftirväntas leda till, mänskliga såväl som

ekonomiska.
o Potential - Har tidigare forskning visat att insatser som ftjreslås har en

koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar projektet till att nya
lösningar utvecklas och testas?

o Genomftirbarhet - Är planering av aktiviteter rimliga i ftirhållande till
uppsatta mål?

o Förankring och möjlighet till implementering - Är projektet ftirankrat hos

relevanta aktörer? Finns det en kapacitet att ta emot och impiementera
resultat?



aa

%

9v 4,t
esw'l
mTItsö _+
rf Ml) 3 (4)

Uppföljning och utvördering
I samverkan med den centrala arbetsgruppen ska en plan ftir uppftiljning och
utvärdering tas fram ftr varje beviljat projekt. Planen ska visa på vilka mål som
ska uppnås genom projektet, vilka insatser som ska genomftiras ftir att uppnå
målen, samt på vilket sätt insatsernas genomftirande och effekter ska mätas.
Planen ska också ange med vilka intervall som uppföljningen ska ske och
projektet ska därefter ftiljas upp löpande i VUV-IT.

Projektledaren ska rapportera en årlig uppftiljning till projektets styrgrupp,
berörda nämnder och kommunstyrelsen i samband med nämndemas
verksamhetsberättelse. Utöver den årliga uppftiljningen ska en slutrapport tas
fram. Slutrapporten ska innehålla en utvärdering av insatsens effekter på angivna
mål och syfte.

Flertalet utvärderingar som genomftirts av sociala investeringar de senaste åren
visar att det är svårt att göra samhällsekonomiska kalkyler rörande vilken
o'avkastning" eller "besparing" en social investering kommer att ge i framtiden.
Av denna anledning ställer inte kommunen krav på en samhällsekonomisk
utvärdering av varje projekt. Däremot ska ett samhällsekonomiskt perspektiv
finnas med i slutrapporteringen.

Ekonomi
Projektet ska till 50 % medfinansieras av sökande parter. Medfinansiering kan
vara både egna medel och egen arbetsinsats. Skulle sökande parter redan beviljats
andra projektmedel från kommunen ffir dessa inte räknas med i den egna
medhnansieringen. Medel ftir ordinarie verksamhet eller befintliga projekt
finansieras inte.

Ansökan ska innehålla en analys över hur projektet på sikt kan bidra till
samhällsekonomiska vinster.

Kommunfullmäktige beslutar årligen i kommunens flerårsplan om hur mycket
medel som ska finnas till sociala investeringar ftlr kommande ar.

Ekonomisk redovisning
Utbetalning sker månadsvis via kommunbidrag. Uppftiljning av kostnaderna sker
vid varje delårsbokslut och eventuella awikelser mot budgeterade kostnader
kommenteras.

lmplemenlering
Om ett utvåirderat projekt bedöms som framgångsrik åir målsättningen att dess
arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet och skalas upp så att fler
personer i den berörda målgruppen far ta del av den. En utvåirdering kan också
visa att vissa delar av projektet varit framgångsrik och då bör endast de effektiva
metoderna och arbetssätten lyftas ftir implementering och spridas i organisationen.
Kommundirektörens ledningsgrupp ft)reslår rekommendation om eventuell
implementering efter att projektet utvärderats i samband med slutrapportering.
Därefter ftir berörd nåimnd upp eventuell implementering och behov kopplat till
denna i ordinarie budgetdialog. I de fall som implementeringen rör flera nämnder
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i samverkan så lyfter kommunstyrelsen eventuell implementering i ordinarie
budgetdialog.
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