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§ 32

Dnr KS 287380

Agenda 2030 och mänskliga rättigheter
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg tillväxtavdelningen,
kommunledningskontoret och Ugbad Qayvdid, praktikant på tillväxtavdelningen från
Göteborgs universitet, informerar om mänskliga rättigheter och Agenda 2030.
Mänskliga rättigheterna utgår från alla människors rätt till jämnlika livsvillkor och
består av 30 artiklar som antogs av FN 1948.
l . Vi är alla födda fria och jämnlika
2. Diskriminera inte
3. Rätten till liv, frihet, personlig säkerhet
4. Inget slaveri
5. Ingen tortyr, omänsklig förnedrande, bestraffning
6. Du har rättigheter i lagen oavsett vart du beger dig
7. Vi är alla lika inför lagen (diskriminering)
8. Dina mänskliga rättigheter är nationellt skyddade av lagen
9. Inget orättvist frihetsberövande- fängslande, landsförvisning
l O. Rätten till rättegång, opartisk domstol
11. Vi är alla oskyldiga tills vi befunnits skyldiga, straffnivå
12. Rätten till privatliv, familjeliv
13. Rätten att röra sig fritt, välja bostad
14. Rätten att söka en trygg plats att bo på, asyl
15. Rätten till nationalitet
16. Äktenskap och familj- samtycke, skydd
17. Rätten till dina egna saker
18. Tankefrihet- byta eller utöva religion
19. Yttrandefrihet- söta, ta emot, sprida info.
20. Mötesfrihet- valfri tillhörighet, fredliga möten
21. Rätten till demokrati- rösträtt, ombud
22. Social trygghet- ekonomi, socialt, kulturellt
23. Arbetandes rättigheter- sysselsättning, arbetsförhållanden, fackföreningar, lika
lön
24. Rätten att leka- vila, fritid, arbetstid
25. Mat och husrum för alla- trots arbetslöshet, sjukdom, vård av barn
26. Rätten till utbildning- tillgängligt, kostnadsfritt, yrkesutbildning.
27. Upphovsrätt- konst litterärt
28. En rättvis och fri värld- nationellt socialt system
29. Ansvar- förpliktelse i personlig utveckling underkastat endast i lag för andra
människors rättigheter
30. Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter- stad, eller individ
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Agenda 2030 är globala mål som antogs av FN i september 2015. De inbegriper de tre
hållbarhetsdimentionerna med ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Målen
syftar till att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämnställdhet och skydda planeten och
dess naturresurser.
Det finns 17 globala mål och 169 delmåL Åtta av målen har en tydlig bäring på sociala
håll barhetsfaktorer:
l : Utrota fattigdom
3: Säkerställa god hälsa och välbefinnande
4: God utbildning för alla
5: Uppnå jämställdhet
8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
l 0: Minskad ojämlikhet
11: Hållbara städer och samhällen
16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ordförande tackar för informationen.
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§ 33

Dnr KS 287382

Barnahus Fyrbodal och Kriscentrum
Pernilla Martinsson, samordnare på socialtjänstens enhet mot våld i nära relation
informerar om enhetens arbete. Enheten våld i nära relation är uppdelad i tre delar;
kriscentrum, Barnahuset Fyrbodal och skyddat boende.
På kriscentrum som startade 2012, arbetar tre kuratorer och en samordnare. Kriscenter
ska vara kompetenscenter i kommunen rörande ärenden och frågor om våld i nära
relation. Kriscentrum bedriver samtalsmottagning, samråd varje vecka för den
våldsutsatte och konsultationer. Målgrupper är vuxna våldsutsatta, våldsutövare samt
barn som bevittnat eller upplevt våld.
Barnahuset Fyrbodal har tre filialer; Trollhättan, Uddevalla och Åmål. Filialen i
Uddevalla är nyöppnad. Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs köper tjänster från
filialen i Uddevalla.
På filialen i Uddevalla arbetar en samordnare och en psykolog och där finns
barnförhörsrum, fotograferingsrum och samtalsrum. Barnahuset arbetar med samråd
mellan myndigheter, barnförhör, konsultation, läkarundersökning och fotografering av
skador. Det är ordinarie socialtjänst eller barn och ungdomspsykiatri som ansvarar för
krisstöd och behandling av barnet.
Målgruppen är alla barn 0-18 år som utsatts för våld i nära relation, sexuella övergrepp,
hedersrelaterat våld, barnäktenskap, grooming, kvinnlig könsstympning och
mäniskohandel mot sexuella ändamål.
Barnahusets Fyrbodals mål och syfte är att stärka barnperspektivet, förbättra samverkan
mellan berörda myndigheter och att sprida kunskap.
På gång under 2017/2018 är att statia upp ett skyddat boende, samt en we b bkurs om
våld i nära relation som all personal inom socialtjänsten kommer att utbildas i.
Föreläsningar och utbildningar under hösten:
Digitalt våld (oktober-november 2017)
Hedersrelaterat våld med fokus på könsstympning ( 18 oktober 20 17)
Våldsutövare (26 oktober 2017)
Seminarium om kriscentrums arbete (18 november 2017)
Ordförande tackar för informationen.
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§ 34

Dnr KS 2017/00488

Bestämmande av sammanträdesdagar för hälsopolitiska rådet

2018
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.
Datumen bokas preliminärt och ledamöter och deltagare uppmanas se över datumen
inför mötet den 22 november då sammanträdesdagarna fastställs.
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§ 35

Dnr KS 287381

Sammandrag från nationella konferensen för suicidprevention
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på tillväxtavdelningen
kommunledningskontoret, informerar från den nationella konferensen för
suicidprevention.
Årligen dör 1500 av suicid, vilket är sex gånger fler än i trafiken. De
samhällsekonomiska konsekvenserna av fullbordade suicidförsök beräknas kosta l O
miljoner kronor.
Många personer blir utskrivna dagen efter ett försök, oftast utan vidare uppföljning.
Problematiskt i sammanhanget är att sekretessen för personer över 18 år hindrar
involvering av anhöriga.
Många unga poängterar vikten av att lägga ifrån sig handboken, våga vara personlig och
inte gömma sig bakom professionen. Man vill bli lyssnad och trodd på. Den som lyssnar
måste också våga vara jobbig, våga vara kvar, trots ilska.
Samordning kring suicidprevention är viktigt. Många gånger har det skett en kontakt
med primärvården innan suicid. Primärvårdens problematik är att de inte vet vad som
hänt på sjukhuset (exempelvis förgiftning). Det är viktigt med bred kunskap på olika
håll, så att alla kan hjälpas åt att upptäcka eventuella varningssignaler. Det är ett
samhälle som är bra på suicidprevention.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 36

Dnr KS 287383

Uppföljning konferens hållbar utveckling med Hans
Abrahamsson
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på tillväxtavdelningen
kommunledningskontoret, ger en kort uppföljning av konferensen om hållbar utveckling
med Hans Abrahamsson.
Social hållbarhet är en fråga om att bryta exkluderingens onda cirklar. Det handlar till
exempel om trångboddhet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, inkomstnivåer,
segregation och ohälsotal.
V år tids komplexa samhällsfrågor är kontextberoende och dessutom i ständig förändring
och kan bara formuleras och åtgärdas tillsammans med dem som berörs. Mänskliga
rättigheter och Agenda 2030 är basen i ett ständigt tankesätt och utvecklingsarbete för
att skapa jämnlika livsvillkor.

Ordförande tackar för informationen.
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§ 37

Dnr KS 270743

Rundan -aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
Anders Olsson, verksamhetschef primärvården
Influensavaccin, gemensamma dagar och tider för Västra Götalandsregionen, till
exempel öppen mottagning 7-1 O oktober. Bra att nå ut till så många som möjligt.
Manlig könsstympning, avsaknad av debatt och ifrågasättande av varför det är
tillåtet.
Katarina Hansson, förvaltningschef kultur och fritid
Kultur och fritid utreder anläggande av nytt ridhus och efterfrågar
samordningsmöjligheter, samverkan och samutnyttjande av flera verksamheter i
samma lokaler.
Carina Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad
Lokalvården inom skolan har förbättrats. Toaletterna anses tryggare och renare
så att eleverna faktiskt går dit under skoldagen. Lokalvårdare innebär samtidigt
fler vuxna som rör sig bland eleverna.
Genomförd miljötillsyn bland 317 lägenheter i flerbostadshus i kommunen för
att kontrollera inomhusmiljön.
Genomförd tillsyn på 27 pizzerior i kommunen, inget föreläggande .

Under punkten Rundanavrapporterar representanter i hälsopolitiska rådet delar som rör
folkhälsa utifrån sin verksamhet. Detta är ett viktigt inslag för att få vetskap om
varandras verksamheter, men det finns utvecklingspotential rörande denna punkt.
Runda kan utgöra ett forum för att lyfta vilka behov och möjligheter man ser för
samverkan i komplexa frågor som verksamheterna står inför. Ledamöter och deltagare
uppmanas fundera kring detta för att vi skall hitta en form som passar hälsopolitiska
rådet.
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