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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Hälsopolitiska rådet 2020-11-24 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till  Kommunstyrelsen 2020-12-16 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.13:00- 16:20 samt distansdeltagande 

via Teams, ajournering 14:00-14:15 
  
Ledamöter Niklas Moe (M), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), Ordförande 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 
  
  
Övriga Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontoret, deltar på 

distans 

Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg, barn och utbildning, deltar på distans   

Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten, deltar på distans   

Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef, kultur och fritid, deltar på 

distans, § 42–43, fr.om. 14:00   

Maria Jacobsson, förvaltningschef, samhällsbyggnad, deltar på distans, § 

36–41, t.om. 13:50.   

Emelie Eék, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret 

Dzenana Poljo, Astraia Consulting AB, deltar på distans, § 36-41 t.om. 

16:15.   

Kajsa Jansson, administratör, kommunledningskontoret     

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   

Information om förändring av föredragningslista 

Sammanfattning 

Ordförande informerar att punkt fem, information om ändring av deltagande i 

enkätundersökning hälsa på lika villkor, HLV, utgår från dagens sammanträde då annan 

information om undersökningen framkommit. Uddevalla kommun kommer delta i 

undersökningen som planerat och finns därför ingen anledning att lyfta ändringen.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas.  

 

Mötet är till viss del digitalt. Ordförande, sekreterare samt folkhälsostrateg 

sammanträder i Kompassen och övriga deltar på distans via Teams.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38   

Redovisning av projekt 2020, utifrån tertialrapport 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folkhälsostrateg informerar kort om redovisning av projekt 2020 då det på 

föregående möte redogjordes en mer utförlig redovisning. Nästa rapport kommer i 

december och en årsuppföljning kommer på hälsopolitiska rådets sammanträde i januari 

2021.  

 

Flera av projekten är drabbade på grund av covid-19, speciellt efter de senaste 

restriktionerna men flera verksamheter anpassas i viss omfattning.  

 

Stöd till stöttare: covid-19 försvårar fysiska träffar samt deltagande.  

 

E-sporthallen: har släppt de 50 första medlemskapen och för dialog med representant 

från hälsopolitiska rådet och kultur och fritid om verksamheten utifrån de nya 

restriktionerna. 

 

Uddevalla Open Parasport: ansöker och jobbar med andra former av finansiering 

genom exempelvis idéburet offentligt partnerskap, IOP.  

 

Livsberättargrupper: svårt att hitta anpassningar för verksamheten som känns trygga 

men jobbar med att upprätthålla kontakten samt försöker hitta hjälpmedel som ska 

underlätta social distans. 

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2020/00701  

Hälsopolitiska rådets satsning av medel för 
utanförskapsområden   

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har i sin budget för 2020 fattat beslut om att avsätta medel för 

satsningar i utanförskapsområden. Genomförandet av dessa satsningar har dels fördröjts 

då hälsopolitiska rådet omformats under året, dels försvårats på grund av restriktioner 

och riktlinjer för att förhindra smittspridning av corona. För att bryta utanförskap genom 

empowerment, självförsörjning och ett stärkt fokus på hälsa har en satsning inom 

Jobbcentrum identifierats. Jobbcentrum är ett myndighetsövergripande arbetssätt där 

Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och 

Vuxenutbildningen träffas för gemensam handläggning kring klienter. Gemensamt för 

många klienter som handläggs på jobbcentrum är att de har viss hälsoproblematik. Då 

utsträckningen av de planerade aktörernas närvaro inte kan garanteras, vill 

Arbetsmarknadsavdelningen undersöka möjligheten att kunna koppla en mer permanent 

resurs till jobbcentrum med avseende till hälsoarbetet.  

  

Arbetsmarknadsavdelningen vill genomföra en förstudie, där man ser över 

möjligheterna att koppla på en hälsopedagog till jobbcentrum. Exempel på frågor man 

vill besvara med förstudien är om en hälsopedagog kan möta behovet av hälsoinsatser 

och hur en sådan tjänst eller uppdrag i så fall skulle utformas. Som en del av förstudien 

kommer också en mindre inventering av klienternas hälsa och behov att genomföras. 

Förstudien förväntas leda fram till en projektansökan om det ligger i linje med studiens 

slutsats.  

  

Hälsopolitiska rådets föreslås avsätta 98 000 kr av de medel som i budget 2020 avsatts 

för satsning på utanförskap för denna förstudie.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Underlag- förstudie hälsopedagog i jobbcentrum  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

  

att avsätta 98 000 kr av de medel som i budget 2020 avsatts för satsning på utanförskap 

för en förstudie kring behov av hälsopedagogtjänst inom jobbcentrum. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2020/00696  

Hälsopolitiska rådets budget 2021 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet beslutar årligen om utvecklingsbudget för påföljande år utifrån det 

avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens norra Hälso- 

och sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

ersätter för perioden 2020-2023, 2 350 000 kronor per år, för gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun bidrar med motsvarande 

belopp. 

  

Beslutsunderlag 

Budgetförslag för Hälsopolitiska rådet, 2021 

  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

  

att godkänna förslag på budget för 2021.  

  

att utvecklingsmedel till beviljade projekt utbetalas två gånger per år under 

förutsättning att projektet fortlöper enligt plan. Folkhälsostrategen ansvarar för att 

kontrollera detta. 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41   

Information om ändring av deltagande i enkätundersökning 
hälsa på lika villkor, HLV, tilläggsurval 

Sammanfattning 

Punkten utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 309002  

Workshop med Dzenana Poljo  

Sammanfattning 

Dzenana Poljo från Astraia Consulting AB håller i en workshop med hälsopolitiska 

rådet som bygger på föreläsningen från föregående sammanträde. Syftet är att skapa 

inspiration samt verktyg för hälsopolitiska rådets arbete.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folkhälsostrateg: folkhälsoforum är planerat den 12 mars 2021, fokus 

kommer vara konsekvenser efter covid-19.   

 

Annelie Högberg (S): verksamheter inom kultur och fritid exempelvis fritidsgårdar 

ställer om med anledning av covid-19, vissa lokaler stängs men andra sätt ses över.   

 

Eftersom hälsopolitiska rådet genomförde en workshop under dagens sammanträde gås 

inte hela rundan igenom.  

 

 


