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Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

§ 1 

Upprop 

Dnr KS 275097 

Sammanfattning 

Ordföranden hälsar välkommen och upprop förrättas. 

Kenneth Gustavsson, ny ledamot från Norra hälso-och sjukvårdsnämnden efter Annicka 
Johansson, presenterar sig. 

Utdragsbestyrkande 



§2 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

Dnr KS 2020/00140 

Uppföljning av samverkansavtal 2019 avseende lokalt 
folkhälsoarbete samt ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 
kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionens. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av Hälsopolitiska rådet och gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla under åren 2016-2019. 

Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas senast 25 januari varje år och sedan 
tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun. En redovisning har sammanställts. Då Hälsopolitiska rådets första möte inte 
äger rum förrän i slutet av februari skickades uppföljningen samt den ekonomiska 
redovisningen till Hälsopolitiska rådets ordförande samt vice ordförande för möjlighet 
till korrigering och för att införa synpunkter, innan den skickades till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Beslut om godkännande av uppföljningen och den ekonomiska 
redovisningen fattas av Hälsopolitiska rådet vid kommande möte den 25 februari. 

Redovisningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2019 samt de insatser som 
erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 
folkhälsostrategen. 

Under 2019 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från målområdena livskvalitet och 
äldre, psykisk hälsa, integration, fullföljda studier och våldspreventivt arbete. Då detta 
avtal avslutas och ersätts med ett nytt från och med 2020, överförs inte medel från 
föregående avtalsperiod, såvida de inte är uppbokade i pågående projekt. 17 000 kr 
överförs från 2019 till2020 för pågående projekt: Samverkanskoordinator. Barn och 
utbildningsförvaltningen ersätter projektet med motsvarande summa under 2020. Utöver 
detta så återbetalas 19 000 kr till respektive avtalspart. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Uppföljning av insatser, folkhälsoavtal Uddevalla 2019 
Ekonomisk redovisning folkhälsoavtal Uddevalla 2019 
Kommentarer till "Ekonomisk uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2019, Uddevalla 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2019 och den ekonomiska 
redovisningen, samt 

att vidarebefordra till kommunstyrelsen för kännedom. 

Justerandes sign~pur 

i/11 
Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

§3 Dn r KS 2019/00838 

Inriktning för folkhälsoarbetet under avtalsperioden 2020-2023 

Sammanfattning 

Från och med 2020 till och med 2023 har Uddevalla kommun ett nytt samverkansavtal 
med Västra Götalandsregionen kring gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla 
kommun. Förutsättningar får avtalet är ett antal styrdokument på internationell, 
nationell, regional och kommunal nivå. Det övergripande målet med det gemensamma 
folkhälsoarbetet är att fårbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. 
Folkhälsoarbetet ska utgå från lokala behov och omfatta hälsofrämjande och/eller 
förebyggande insatser och bygga på långsiktighet. För att mobilisera folkhälsoarbetet 
utifrån folkhälsopolitiska rådet har folkhälsostrategen fått i uppdrag att ta fram ett 
fårslag på inriktning får avtalsperioden. 

Utifrån samverkansavtalet och respektive avtalsparts styrdokument föreslås följande 
prioritering vad gäller inriktning för Uddevallas lokala folkhälsoarbete 2020-2023: 

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 får fortsatt utveckling 
och hälsa genom livet. Särskilt fokus bör läggas på utanförskapsområden och metoder 
som involverar målgruppens delaktighet. 

Under avtalsperioden kan inriktningen komma att revideras utifrån behov och nya 
målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla Kommun får perioden 2020-2023 
strategisk plan 2019-2022 
Kommunfullmäktiges styrkort 2019-2022 
Mål- och inriktning 2020-2022 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna inriktningen: 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. Särskilt fokus bör läggas på 
utanförskapsområden och metoder som involverar målgruppens delaktighet får 
folkhälsoarbetet under avtalsperioden 2020-2023. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

§4 D nr KS 2019/00837 

Arshjul för hälsopolitiska rådet 2020 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet sammanträder fem gånger om året. Rådet har ett antal uppdrag och 
befogenheter. Ett årshjul skulle underlätta rådets arbete och rådets ansvar och uppdrag 
skulle förtydligas. Folkhälsostrategen har fått i uppdrag att ta fram ett forslag på årshjul 
för rådets arbete. Förslaget ska vara färdigt till mötet den 25 februari 2020. 

Det föreslagna årshjulet innefattar de processer som är kopplade till samverkansavtalet, 
folkhälsopriset och fordelningen av rådets utvecklingsmedeL Under året planeras ett 
antal uppföljningstillfållen av de projekt som beviljats medel från hälsopolitiska rådet, 
Förslagsvis gör vi fördjupningar utifrån en förvaltning/regionen och utvecklingsprojekt 
kopplade till dessa på varje möte, se exempel i bifogat årshjuL 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Årshjul 2020 

Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna föreslaget årshj_ul. 

Justerana#.:natur Utdragsbestyrkande 



§5 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

Dnr KS 2020/00147 

Hälsopolitiska rådets beslut om fria medel inom ram 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet beslutar årligen om budget för utvecklingsmedel för påföljande år 
utifrån det avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens 
norra Hälso- och sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser. 

Hälsopolitiska rådet har i samband med att budgeten antogs för 2020 fattat beslut om att 
projekt som beviljats utvecklingsmedel, utbetalas två gånger per år under förutsättning 
att projektet fortlöper enligt plan. Folkhälsostrategen ansvarar för att kontrollera detta. 

I Hälsopolitiska rådets budget 2020 har medel fördelats ut på interna och externa 
projekt. Därutöver har medel avsatts för tvärsektionelit folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets inriktning, med 240 tkr, samt för satsning på 
utanförskapsområden, med 141 tkr. Rådet ska fördela dessa medel under året. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Budget 2020 samverkansavtal folkhälsa 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att fördelning av summor över 50 000 kr beslutas av hälsopolitiska rådet, samt 

att fördelning av summor under 50 000 kr kan beslutas av folkhälsostrategen. 

Justerandt natur Utdragsbestyrkande 



§6 

Folkhälsopris 2020 

Sammanfattning 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

Dnr KS 2020/00136 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 att instifta ett folkhälsopris med syfte att 
uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt 
arbete för att befrämja 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. 

Tidsplan 2020: 
2020-03-01-2020-04-13 
2020-04-28 
2020-05-10 
2020-05-26 
2020-06-10 

Beslutsunderlag 

Nomineringstid (marknadsföring, registrering) 
Hälsopolitiska rådets genomgång av nominerade 
Sista dag för rådets ledamöter att nominera 
Hälsopolitiska rådets beslut av mottagare av årets pris 
Utdelning av folkhälsopriset på kommunfullmäktiges möte 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

att godkänna föreslagen tidplan för processen kring folkhälsopriset 2020, samt 

att uppdra åt folkhälsostrategen att offentliggöra möjligheten att nominera mottagare 
av folkhälsopriset 2019. 

Utdrags bestyrkande 



§7 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

Information om arkitekttävlingen Europan 15 

Sammanfattning 

Dirnitris Vassiliadis, planarkitekt samhällsbyggnad, informerar om arkitekttävlingen 
Europan 15 som ger unga arkitekter möjlighet att vara med och utforma våra framtida 
städer. 
Tävlingen genomförs vartannat år och länder från hela Europa deltar. Årets tema var 
"Den produktiva staden" och Uddevalla var en av 7 svenska kommuner som var med. 

Uddevalla kommun deltog med bostadsområdena Dalaberg och Hovhult samt Bulid. 
Vinnare i Uddevallas tävlingsområde blev det italienska tävlingsbidraget Jalla! 

Under mars månad kommer det att anordnas en workshop med de italienska 
arkitekterna, politiker och tjänstemän. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Utdragsbestyrkande 



§8 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

2020-02-25 

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

Sammanfattning 

Ordföranden ställer frågan till rådets ledamöter om att reflektera över vad som var 
bäst med dagens möte. 

Reflektioner som framkom var bl.a. 

• Viktigt att ha ett forum där vi jobbar tvärsektionellt 
• Positiv nystart med ny folkhäslostrateg och en struktur för rådets arbete 
• Kul med många deltagare och diskussioner 

Övrig information från Emelie Eek, folkhälsostrateg: 

l. Projektet E-sporthall har blivit sponsrad med lokal från Mattsongruppen, 
kontrakt har skrivits. 

2. Barnahus Fyrbodal har ansökt om 50.000 kr till en konferens med ämnet "Barn 
som upplevt våld", ansökan beviljas. 

Övrig information från Soraya Zarza Lundberg, Norra hälso-och sjukvårdsnämnden: 

l. Norra hälso-och sjukvårdsnämnden har besökt Anhörigcentralen på Rosenhäll 
och vill framföra anhörigas oro för föreslagen neddragning av personal. 

Utdragsbestyrkande 


