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§ 38

Dnr KS 2017/00488

Bestämmande av sammanträdesdagar för hälsopolitiska rådet

2018
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
hälsopolitiska rådet 2018. Hälsopolitiska rådet föreslås sammanträda klockan 13:00 den
20 februari, 24 april, 29 maj , 25 september och 13 november.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-22.
Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att fastsälla ovanstående sammanträdesdagar för år 2018 .

Jusferandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr KS 288485

Hälsopolitiska rådets form 2018
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på kommunledningskontoret diskuterar
tillsammans med ledamöter och övriga närvarande vilken form hälsopolitiska rådet ska
anta i framtiden för att få intressanta och givande möten.
Vad ska rådet vara till för?
Hur skall det se ut?
Hur ska rådet användas på bästa och mest effektiva sätt?
Kan "Rundan" vidareutvecklas till något bättre?
Till mötet den 20 februari 2018 bjuds representanter in från motsvarande råd i
Vänersborgs kommun, som nyligen förändrat arbetsformerana för sitt råd.

J u$ferandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr KS 288486

Jämlik hälsa
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på kommunledningskontoret informerar om
vadjämlik hälsa är och vad som kan vara bakomliggande orsaker.
Den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål och uppdrag är att skapa
samhälleliga fårutsättningar för en god ochjämlik hälsa för alla. Folkhälsa handlar om
goda och likvärdiga villkor för hela befolkningen, och att de skillnader som finns ska
vara så små som möjligt. När levnadsvillkoren försämras för vissa grupper, fårsämras
folkhälsan. Om skillnaderna i levnadsvillkor minskar, förbättras den.
Det talas ofta om ohälsans orsaker, men det är även viktigt att tala om orsakernas orsak,
det vill säga de bakomliggande skillnaderna i samhället och om människors olika
livsvillkor.
Det är viktigt att skapa samhälleliga förutsättningar i form av livsvillkor för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen, att tänka på hur de gemensamma tillgångarna
fårdelas.
Det är också viktigt att se skillnaden mellan å ena sidan livsvillkoren, som bestäms av
samhällets normer, ekonomiska och kulturella förhållanden och av politiken, och å
andra sidan levnadsvanor som individen bestämmer själv. Samtidigt har det visat sig att
livsvillkoren, till exempel utbildningsnivå, yrke och boendemiljö, i stor utsträckning
också påverkar levnadsvanor och livsstil.
Systematiska skillnader kan urskiljas i bristen på jämlika villkor. Vissa grupper har
sämre hälsa än andra. Skillnaderna genereras av samhälleliga processer snarare än
biologiska och skillnaderna uppfattas därfår vara orättvisa, eftersom samhälleliga
processer i princip är påverkbara
Ordförande tackar för informationen.
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§ 41

Dnr KS 2017/00723

Budget hälsopolitiska rådet 2018 inklusive inkomna
ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska
rådet
Sammanfattning

Hälsopolitiska rådet beslutar årligen om utvecklingsbudget för påföljande år utifrån det
avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens norra Hälsooch sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser.
Fördelningstaket i det avtal som gäller 2016-2019 är 2 250 000:-/år och bygger på
principen att Uddevalla kommun bidrar med lika mycket pengar som ansöks om från
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Presidiet för hälsopolitiska rådet har tagit fram ett förslag till budget. Totalt har 14
ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska rådet inkommit.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-15.
Sammanställning budget hälsopolitiska rådet 2018.
Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att anta presidiets förslag till budget och därmed bevilja utvecklingsmedel till projekt
och insatser enligt föreliggande förslag, under förutsättning att villkoren för bidrag från
hälsopolitiska rådet efterlevs.
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§ 42

Dnr KS 2017/00722

Safe Community
Sammanfattning

Safe Community var från 1900-talet fram till 20 l O ett aktivt nätverk i världen och i
Sverige. De har bidragit till att kommuner idag har implementerat en mängd
säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis fallförebyggande, ANDT och
suicidprevention. Sedan 2013 finns det ingen aktiv samordnade av Safe Community i
Sverige och antalet kommuner i detta nätverk har avtagit.
Uddevalla kommun har sedan 1998 varit certifieradesomen Safe Community. En åter
certifiering gjordes 2008 och ytterligare en certifiering skulle genomförts 2013. Denna
certifiering har prioriterats ner sedan 2013 på grund av tidsbrist.
För att göra en återansökan till Safe community krävs att man arbetar med att stärka
strukturer för säkerhet i kommunen genom metoder, handlingsplaner, utbildningar eller
via fysisk planering. Uddevalla kommun genomför denna typ av insatser idag och har
därmed förutsättningar att åter ansöka om en certifiering i Safe Community. Idag ligger
dessa säkerhetsåtgärder till stor del implementerat i ordinarie verksamhet. Det är därför
relevant att avgöra om Uddevalla kommun skall fortsätta göra ansökningar om Safe
Community certifieringen.
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på kommunledningskontoret föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-15
Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar

att notera informationen till protokollet och att fortsätta diskutera och utreda ärendet
innan beslut i frågan fattas.
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§ 43

Dnr KS 279429

Meddelanden och rapporter
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på kommunledningskontoret informerar
om;
Indelningen av välfärdsredovisningen
Pågående revidering av riktlinjer för sociala investeringsfonden
Inbjudan till halvdagskonferens om pornografi 4 december 2017 i Angered
Folkhälsokommittens konferens den 8 februari 2018 i Göteborg
Inbjudan till halvdagskonferens kring temat suicidprevention den 18 december i
Uddevalla
Konferens om medborgarbudget den 16-18 maj 2018 i Stockholm

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

