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Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 
 

 

2.  Information från Brottsförebyggande rådet, BRÅ 
 

Ulrika Engelbrektsson 

med flera  

kl. 13:10-13:40 

3.  Redovisning av projekt 2022, utifrån tertialrapport 
Dnr KS 2022/00052  

Emelie Eék 

4.  Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 2022, 

hälsopolitiska rådet 
Dnr KS 2022/00054  

Emelie Eék 

5.  Folkhälsopris 2022 
Dnr KS 2022/00060  

 

6.  Aktuellt som berör folkhälsa 
-Välfärdredovisning 2022 

-Halvtidsuppföljning av avtalet 

Emelie Eék 

7.  Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 

folkhälsa 
 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Redovisning av projekt 2022, utifrån tertialrapport 

Sammanfattning 

Under 2022 stöder Hälsopolitiska åtta projekt i kommunen. Projekten inkommer med en 

delrapportering tertialvis till folkhälsostrateg. Utifrån dessa rapporteringar får 

Hälsopolitiska rådet information om status i projekten, goda exempel och avvikelser.  

 

De projekt som pågått längre än 2022 har alla påverkats av pandemin. Projektplaner och 

genomförande har fått anpassas utifrån nya omständigheter. Gemensamt för flera 

projekt är att det har varit svårare att få samverkan att fungera effektivt samt att nå ut till 

målgrupp i den omfattning man planerat för, samtidigt som stort fokus har kunnat 

läggas vid organisering och struktur för genomförande. Två projekt, Få pojkar att 

lyckas i skolan och Livsberättargrupper har förlängts med ett år vardera för att få tid att 

genomföra sina planerade aktiviteter. Övriga projekt håller hittills projektplan och 

planerar att använda tilldelade medel.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Tertialrapport 1 från projektet E-sporthall för utvecklingsmedel  

Tertialrapport 1 från projektet Få pojkar att lyckas i skolan för utvecklingsmedel  

Tertialrapport 1 från projektet jämlikt föräldraskapsstöd för utvecklingsmedel  

Tertialrapport 1 från projektet bokstart för utvecklingsmedel  

Tertialrapport 1 från projektet hitta ut för utvecklingsmedel  

Tertialrapport 1 från projektet BIFF och mina föräldrar är skilda för utvecklingsmedel  

Tertialrapport 1 från projektet Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet för 

utvecklingsmedel 

Tertialrapport 1 från projektet Livsberättargrupper för utvecklingsmedel  

Bilaga 1 tillhörande Tertialrapport 1 från projektet Livsberättargrupper för 

utvecklingsmedel  

Bilaga 2 tillhörande Tertialrapport 1 från projektet Livsberättargrupper för 

utvecklingsmedel  

 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  
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Malin Krantz  Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 
 



Rapportering utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet 2022 
 

 

Skickas till folkhälsostrategen:  

emelie.eek@uddevalla.se 

Senast följande datum: 

 

 

Era kontaktuppgifter 

 

Utvecklingsarbete/projekt: Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 

Kontaktperson: Maria Lehto 

Mail: maria.lehto@uddevalla.se 

 

Tertialrapport 1, 29april  

 

Rapportera under följande rubriker: 

Verksamhet – Vad har genomförts?: Den gemensamma planeringen blev fördröjd då 

skolbesök inte var möjliga att genomföra under pandemin. Nu har testverksamhet påbörjats på 

Sommarhemsskolan under april-skolavslutning. I samband med att skolan slutar möter mobila 

fritidsledare upp ungdomarna på skolan och utgår ifrån gruppens sammansättning, 

behov/önskemål för att forma aktiviteter. När det är fint väder förlängs sedan aktiviteten och 

avslutas på Oljeberget eller annan önskad fysisk aktivitet.  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan?: Fritidsledarna har mött ett stort 

intresse hos de unga de har mött hittills. Relationsbygge är påbörjat och mer förslag på 

aktiviteter har börjat komma in. Det är blygsamt med lärdomar ännu, men det är ett mycket 

positivt bemötande av projektet. 

 

Samarbetsaktörer? Sommarhemsskolan 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? Ännu har inga projektpengar använts men det räcker 

till fler fritidsledare som kan arbeta med projektet när det drar igång på riktigt under hösten. 

Möjlighet finns då att utöka till fler skolor direkt eller fler dagar per vecka. Prognosen är att 

budgeten kommer att maxas och hållas inom den ram som är tilldelad. 

 

mailto:fredrik.andersson-oqvist@uddevalla.se


ÄR VÄRT ATT DELALIVET
”Det gav mig mycket att 
vara med i gruppen. Jag 
lättade på mitt hjärta  
och fick känna att jag 
inte är ensam.”

Vill du dela dina minnen med andra  
pensionärer och samtidigt lära dig att  
bli mer social i den digitala världen?

Välkommen att kontakta oss!
Malin Strömberg, 0522-69 51 02

Jana Persson Edgren, 0522-69 70 67

Du får låna en surfplatta om du inte har 
en egen. För dig som är 62 år och uppåt.



Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

ÄR VÄRT ATT DELA

Samtalsmetoden är framtagen av Ulla Peterson, Linnéuniver-
sitetet och är utvecklat inom Sveriges Stadsmissioners projekt 
Äldres existentiella och psykiska hälsa 2016–2019. Ulla Peterson 
har följt projektets deltagare och utvärderat projektet. 

Slutrapporten går att ta del av på www.sverigesstadsmissioner.se

Gruppledare 

Malin Strömberg        
0522-69 51 02

Jana Persson Edgren 
0522-69 70 67

Socialtjänsten, 
Uddevalla kommun

LIVET

”Det gav mig mycket att vara med i 
gruppen. Jag lättade på mitt hjärta  

och fick känna att jag inte är ensam.”



Vi erbjuder dig att först gå en distanskurs där du får lära dig 
hur du hanterar en surfplatta och hur du deltar i videosamtal. 
När du lärt dig grunderna startar vi sedan en digital samtals-
grupp tillsammans med 3–4 andra pensionärer. Du får låna en 
surfplatta så länge samtalsgruppen pågår.

Dela minnen
Samtalsgruppen erbjuder ett tryggt sammanhang där du kan 
dela med dig av minnen, tankar och känslor med fokus på livs-
frågor. Hur var det när du var liten och växte upp? Hur var det 
under ungdomstiden och vuxenlivet? Hur var det att gå i pen-
sion och hur ser du på åldrande? Det kan vara både glädje, sorg, 

Är du 62 år eller äldre, vill lära dig att bli mer 
social i den digitala världen och dela dina 
minnen med andra pensionärer?  

– det är vad en digital 
livsberättargrupp vill ge

besvikelser och stunder av lycka. Vi blickar också framåt och 
pratar om vad vi kan göra för att ha ett så bra liv som möjligt 
här och nu och resten av livet.

Träffas en gång i veckan 
Varje träff utgår från ett tema som vi pratar och diskuterar 
utifrån. Vi ”träffas” en gång i veckan i ett videosamtal i Teams, 
under tio veckor. Samtalen leds av utbildade gruppledare från 
socialtjänsten och det är kostnadsfritt att delta. Efter avslutad 
grupp är det många som fortsätter att träffas på egen hand, 
digitalt eller i verkliga livet.

Gemenskap, 
sammanhang 
och mening



Tertialrapport 1, 29april 2022 
Utvecklingsarbete/projekt: Livsberättargrupper 

Kontaktperson: Malin Strömberg 

Mail: malin.stromberg@uddevalla.se 

Datum: 2022-04:29 

 

Verksamhet – Vad har genomförts?  

I början av 2022 planerade vi inför den utbildningssatsning vi startade upp ihop med studieförbundet 

Sensus i slutet av 2021. Då vi återigen drabbades av en pandemivåg tvingades vi skjuta upp det 

ursprungliga datumet för utbildningen. Det möjliggjorde dock att vi kunde ta oss runt i alla 

chefsgrupper och presentera konceptet kring Livsberättargrupper för att de sedan skulle kunna vara 

behjälpliga i att rekrytera passande medarbetare.  Konceptet med Livsberättargrupper togs emot 

väldigt positivt och det har inte varit några problem att fylla platserna för utbildningen. Vi har haft 

väldigt god användning av filmen vi producerade kring digitala livsberättargrupper och den har även 

visats i samband med ett digitalt studiebesök i kommunen som anordnas av SKR. Malin var med och 

pratade om bland annat digitala livsberättargrupper under rubriken Digital delaktighet. 

Under de första fyra månaderna har vi även tryckt upp material (Broschyrer och affischer) för att 

kunna tipsa om de digitala Livsberättargrupperna i första hand. Dessa har satts upp på biblioteket 

och Ryttaren café och aktivitetscenter, broschyrer har även skickats ut direkt till alla 

pensionärsföreningar. Affischen har även delats digitalt på Ryttarens Facebooksida. Än så länge är 

intresset svalt men under våren har även möjligheten att delta i en fysisk livsberättargrupp 

marknadsförts med goda resultat och en ny grupp startade upp på Ryttaren 16/3. 

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

Utifrån det vi sett så här långt kan vi konstatera att det är svårt att nå människor som upplever sig 

som ensamma. I de enkätunderlag som genomförts hittills är det ungefär en tredjedel av de som 

deltar i grupperna (tre grupper hittills) som uppger att de känner sig ensamma. Det är svårt att säga 

om deltagarna svarar sanningsenligt, det skulle förstås kunna vara svårt att erkänna ens för sig själv 

att man känner sig ensam. Men om vi förutsätter att de talar sanning kan vi behöva tänka till kring 

hur man ska gå tillväga för att nå fler personer som själva upplever sig som ensamma. En annan 

aspekt är att de personer vi når som inte upplever sig som ensamma ändå främjas av en aktivitet som 

Livsberättargrupper, och att framtida ensamhet kan förhindras.  

 

Samarbetsaktörer? 

För att nå fler deltagare som inte i dagsläget tar sig till några sociala sammanhang kommer vi behöva 

fortsätta jobba upp ett samarbete med både bistånd och hemtjänst. Åtminstone på ett sådant sätt 

att de känner till att Livsberättargrupper finns och kan hänvisa personer de tror skulle ha behov att 

delta i en sådan till de som är samtalsledare. Vi hoppas även att direktutskicken till 

pensionärsorganisationerna ska hjälpa oss att nå denna grupp. Efter semestrarna kommer vi behöva 

göra en större informationsinsats.  

 



Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt?   

Vi har cirka 90 tkr kvar, vi har planerade inköp på ca 50-60 tkr (Bärbara högtalare, hörselhjälpmedel, 

tidshjälpmedel) för att våra nyutbildade samtalsledare ska få verktyg att starta upp grupper med. Vi 

har även lite rullande kostnader för fika mm. Vår ambition är att göra slut på alla pengar innan 

årsskiftet.  

 



Rapportering utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet 2022 

Projektkod 10630 BiFF och ”Mina föräldrar är skilda” 
 

 

Skickas till folkhälsostrategen:  

emelie.eek@uddevalla.se 

Senast följande datum: 220429 

 

 

Era kontaktuppgifter 

 

Utvecklingsarbete/projekt: BIFF och ”mina föräldrar är skilda” gruppverksamhet 

Kontaktperson: Annica Johansson 

Mail: annica.johansson@uddevalla.se 

Datum: 220429 

 

Tertialrapport 1, 29april  

 

Rapportera under följande rubriker: 

Verksamhet – Vad har genomförts?  

Den första gruppen ”Mina föräldrar är skilda” pågår. Sammanlagt deltar fyra barn i 

verksamheten. Gruppen leds av en familjerättssekreterare och en person från Rädda barnen. 

Sju av tio träffar har genomförts. Gruppledarna har förarbetat genom att träffa barn och 

föräldrar inför gruppens uppstart. Möten med föräldrarna sker också efter femte träffen och 

efter genomfört program. Tre syskonpar var anmälda till gruppen men två av barnen har av 

olika anledningar inte fortsatt i verksamheten. Gruppträffarna har skett på olika platser, första 

träffarna på öppna förskolans lokaler vid Kungstorget, i samband med att verksamheten 

flyttade skedde träffarna på Familjekontoret och de senaste två träffarna har skett på nya 

Familjecentralen centrum.  

För tillfället står 13-15 barn i kö för att delta i kommande gruppverksamheter som planeras att 

starta upp till hösten. Då varje grupp som mest ska innehålla sju barn kommer två grupper 

pågå parallellt. Både personal från Svenska kyrkan och Rädda barnen kommer att vara med 

som gruppledare.   

 

När det gäller gruppverksamheten för skilda föräldrar BIFF (barn i föräldrars fokus) så har en 

gruppomgång med fem föräldrar genomförts. BIFF bygger på fyra gruppträffar och leds av 

personal från förebyggarenhetens föräldraresurs i samverkan med Svenska kyrkan.  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

Hittills positiva effekter. Verksamheten har gett det resultat och de effekter som framgår i 

ansökan. Deltagarna i gruppverksamheten mycket nöjda. Materialet i ”mina föräldrar är 

skilda” bygger till största del på att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor för att på så sätt 

hitta hållbara strategier, både i förhållande till föräldrarnas separation och konflikt men också 

i andra situationer i vardagen. Det handlar också om att minska skuld och skamkänslor som 

många barn känner i och med föräldrars separation. Att det redan står många barn i kö till 
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kommande gruppomgång tyder på ett behov av den här typen av verksamhet för barn till 

separerade föräldrar i Uddevalla.  

I och med att detta är en helt ny verksamhet sker dialog med våra grannkommuner 

Vänersborg och Trollhättan som har erbjudit både BIFF och ”mina föräldrar är skilda” under 

många år. Deras erfarenhet är att det är svårt att rekrytera barn till grupperna. Detta har hittills 

inte varit ett problem här. Men viktigt att samverkan med Svenska kyrkan, Rädda barnen och 

också skolans elevhälsa fungerar för att få deltagare till verksamheterna. Det gäller att 

fortsätta med ett aktivt rekryteringsarbete och göra verksamheterna kända för barn och 

föräldrar i Uddevalla kommun.   

 

Samverkan tillsammans med Rädda barnen fungerar mycket bra. För att det ska bli så bra som 

möjligt för barnen är det viktigt att ledarna är trygga med varandra och skapar förutsättning att 

prata om känsliga saker.  

 

Föräldrarna som genomfört BIFF-träffarna har varit mycket positiva och innehållet i 

gruppträffarna har upplevts som mycket relevant och lett till minskad konfliktnivån mellan 

föräldrarna. En ny omgång BIFF planeras att startas upp till hösten.  

 

Material för att systematiskt följa upp verksamheterna håller på att arbetas fram. 

 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

 

Familjerätten har tagit in personalförstärkning på timmar för att skapa utrymme i tjänsten för 

en familjerättssekreterare att hålla i gruppverksamheten. Kostnaden för årets tre första 

månader är totalt 11 735 kr. Familjerätten letar fortfarande efter någon person som kan finnas 

i verksamheten på 25 % men har ännu inte hittat rätt person. Målsättningen är att till hösten 

hålla två grupper vilket kommer innebära ett större behov av personalförstärkning. Prognosen 

är därför att alla medel kommer förbrukas. 

Ytterligare en person är anmäld till gruppledarutbildningen genom BRIS, kostnad 11 300 

kronor. (Skulle utbildat förra hösten men då genomfördes ingen utbildning). Kurslitteratur 

samt material till gruppverksamheterna har kostat 5000 kr.  

Det innebär att ca 28 tkr av 160 tkr har förbrukats hittills. 132 tkr är kvar.  

 

BIFF genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet, dvs kostnaderna för föräldraresursens 

personal, lokalkostnader och vissa kostnader för fika och övrigt material motsvarar summan 

för de utvecklingsmedel som beviljats genom hälsopolitiska rådet.  

 

 

 

 

Annica Johansson 

Enhetschef - familjehem och familjerätt.  

Sektionen för barn och unga  

 

 

 

 

 



Rapportering utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet 2022 
 

 

Kontaktuppgifter 

Utvecklingsarbete/projekt: Hittaut i Uddevalla och Ljungskile 2021-2023 

Kontaktperson: Ylva West 

Mail: uddevalla@hittaut.nu 

Datum: 2022-04-28 

 

 

Tertialrapport 1 

 

Verksamhet  

Säsongen för Hittaut Uddevalla är i år 28 mars till 30 september. 

 

Karta 
Nya kartområden har ritats i Uddevalla, Herrestad och Ljungskile och även delar har 

uppdaterats av professionell kartritare och av klubbmedlemmar. Fler förbättringar behöver 

göras under året. Papperskartor har tryckts upp i 15 000 exemplar. Klubbmedlemmar från 

orienteringsklubbarna har ideellt delat ut mer än 8000 kartor i brevlådor och trappuppgångar. 

 

Vi har 15 utlämningsställen för papperskartor. Info om dessa finns på Hittaut Uddevallas 

hemsida. Där finns även nio kartor i A4-format att ladda ner, 

https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/uddevalla/. Den digitala kartan finns på 

hemsidan och i Hittaut appen. 

 

Checkpoints 
Hittaut Uddevalla har totalt 160 checkpoints i år, precis som förra året, men på nya platser. 

När säsongen startade 28 mars släpptes 85 checkpoints. Den 16 maj och 1 augusti släpps det 

ytterligare checkpoints. 

 

Friskvårdsutmaningen 
Elva grundskolor och tre gymnasieskolor har kommit i gång digitalt med skolutmaningen, 

som är en del av friskvårdsutmaningen. 

 

Fem organisationer och företag är med i friskvårdsutmaningen. 

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan 
Även i år startade vi Hittaut tidigt på året då vi vet att många deltagare längtar efter att 

komma i gång. Bara Huddinge, Katrineholm och Ronneby startade tidigare än vi, av ca 90 

orter. Den 28 april hade vi 1 250 registrerade deltagare och 23 966 registrerade checkpoints 

vilket är något färre än 2021 men fler än 2020 vid samma tid. Det stora antalet 2021 kan 

säkert förklaras av pandemin då många andra aktiviteter var inställda. I år finns det fler 

aktiviteter att välja på. Hittaut har ändå blivit etablerat och många känner till 

friskvårdsprojektet efter tre år. 

 

 

https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/uddevalla/


Samarbetsaktörer 
Uddevalla OK, Uddevalla IS, Herrestad AIF och Ljungskile OK arrangerar Hittaut 

tillsammans och Svenska orienteringsförbundet är initiativtagare och samordnare. 

 

Ekonomi 
Vår budget för Hittaut 2022 ser ut som nedan. Vi följer budget och kommer att behöva alla 

medel vi har blivit tilldelade under 2022. Licensavgiften till Svenska orienteringsförbundet 

(SOFT) går på 15 000 kr, kartritning 40 000 kr och karttryck 30 000 kr.  

 

Budgeten  
 

  Hittaut 2022 Uddevalla/Ljungskile 
Kostnader   

Licensavgift SOFT                             15 000,00 kr  

Kartritning                             40 000,00 kr  

Karttryck, 15 000                             30 000,00 kr  

Totalt                             85 000,00 kr  

    

Intäkter   

Folkhälsopolitiska rådet                             80 000,00 kr  

Frivilliga swish bidrag, ca                               5 000,00 kr 

Totalt                             85 000,00 kr 

 

 

 



Utvecklingsarbete/projekt: Bokstart 

Kontaktperson: David Sandén 

Mail: david.sanden@uddevalla.se 

Datum: 2022/04/27 

 

Tertialrapport 1, 29april  

 

Rapportera under följande rubriker: 

 

Verksamhet – Vad har genomförts?  

 

Projektet har hittills i år resulterat i ett fortsatt nära samarbete med aktörer inom Uddevalla 

kommun, närmare bestämt Öppna förskolan och BVC/BHV. Det har beställts ytterligare en 

stor mängd material kopplat till bokstart, så som infomaterial och bokgåvor till familjerna vad 

avser de olika åldrarna, det vill säga 6 månader, 11 månader, och 18 månader. Det har hållits 

kontinuerliga digitala möten med Öppna förskolan samt mailkontakt i syfte att stämma av, 

likaså har det utbytts epost med BVC Achima Care och närhälsan Dagson i syfte att få 

information om aktuella familjer och att ge information om projektet. 

 

Internt så har det mellan den personal som är inblandad i projektet hållits ett flertal möten i 

syfte att arbeta med förberedelser inför möten med familjerna, bland annat framställande av 

manus, packlistor, och planering.    

 

Det har genomförts en kurs under tre tillfällen i TAKK (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation), och det är något som säkerligen kommer att ha stor 

användbarhet i mötet med familjerna och barnet vid de tillfällen omständigheterna kräver det. 

Denna utbildning har även gjorts av bland annat bokstartare i Göteborg och har kommit väl 

till användning där. 

 

Två samtyckesblanketter har mottagits och planering för att träffa familjerna har påbörjats. 

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

 

Det mål som sattes i samband med ansökan var följande:  

 

Att nå ut med läsfrämjande och “att” stärka familjer i hur de kan stötta språkutvecklingen för 

deras små barn. Att i projektet rikta oss till familjer i området Tureborg där minst en förälder 

fått sitt första barn eller första barn som föds i Sverige. Att nå föräldrar som är ovana läsare i 

Tureborg. 

 

Projektet har hittills i år ej resulterat i någon träff med aktuella barn och familjer, och det här 

kommer sig av flera skäl, dels så har pandemin haft en stor påverkan men det är också så att 

närhälsan Dagson har haft begränsad verksamhet på grund av sjukdomsfall och sjukskrivning 

vilket har resulterat i att bokstart inte kunnat få samma prioritet som vanligt. Likaså har 

närhälsan Dagson inte haft några barn som faller inom de kriterier som är satta för projektet, 

vilket har gjort att detta samarbete har pausats för tillfället, dock så har vi meddelat närhälsan 

Dagson att om de får in aktuella barn så vill vi självklart träffa dem. Vad gäller Achima Care 

så är det i dagsläget 4-5st barn som är aktuella, två av dem har lämnat samtyckesblankett och 

resterande har avböjt sitt deltagande. 



 

Det har i och med dessa omständigheter blivit lång väntetid i förhållande till att få svar från 

BVC-mottagningarna, särskilt närhälsan Dagson där vi skickade epost till flera olika personer 

innan vi fick svar. Och med det här i åtanke ser vi att just delen av samarbetet med BVC i 

förhållande till att samtyckesblanketter och en ”första” kontakt med familjerna möjligtvis 

behöver tänkas om och genomföras på ett annat sätt. BVC har förvisso varit positivt inställda 

till detta projekt och att prata med familjerna om bokstart, men det har som sagt visat sig vara 

svårt att säkerställa en annan aktörs medverkan och åtagande i just det här fallet. 

 

I skrivande stund (25/4 2022) så har det inkommit två samtyckesblanketter från Achima Care, 

och det är något som vi inom projektet naturligtvis ser mycket positivt på eftersom detta 

innebär att nästa steg kan tas – det vill säga träffa familjen. Tidigare tankar kvarstår dock trots 

denna utveckling, vi hade gärna sett fler samtyckesblanketter i förhållande till den tid som 

förbrukats.       

 

 

Samarbetsaktörer? 

 

Det pågår ett fortsatt nära samarbete med Öppna förskolan i Uddevalla med anledning av att 

det i dagsläget är planerat att träffarna med familjerna när barnet är 6 månader och 11 

månader kommer att ta plats i Öppna förskolans lokaler. Det här bestämdes i och med 

pandemins begränsningar och det gjordes en bedömning att det här var det bästa alternativet i 

stället för att träffa familjerna i deras hem, och det skapar även en god förutsättning för 

familjerna att bekanta sig med Öppna förskolans lokaler och vad de har att erbjuda. Det här 

arrangemanget är något som kan komma att förändras om det inte skulle fungera, men både vi 

inom projektet och Öppna förskolan är positivt inställda till att genomföra träffarna i deras 

lokaler eftersom det skapar bra förutsättningar för alla inblandade parter.  

 

Det fortlöpande samarbetet med BVC/ Barnhälsovården: Närhälsan Dagson BVC, Achima 

Care BVC har hittills i år resulterat i mailkontakt i förhållande till hur läget ser ut vad gäller 

barn som är aktuella för bokstart. Som tidigare nämnt så har det visat sig att det endast är 

Achima Care BVC som i dagsläget har barn som faller inom ramen för projektets nuvarande 

kriterier, närhälsan Dagson har alltså inte det som läget ser ut just nu. 

 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

 

Den summan som är innefattande just nu, efter betalning av TAKK-kursen är cirka 149000kr 

men då har det inte tilldelats några medel ännu för 2022. Vi räknar med att förbruka de medel 

som vi tilldelats, både det som är överfört från 2021 och det som kommer att tilldelas under 

2022. 

 



Rapportering utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet 2022 
 

 

Skickas till folkhälsostrategen:  

emelie.eek@uddevalla.se 

 

 

Era kontaktuppgifter 

 

Utvecklingsarbete/projekt: Jämlikt föräldraskapsstöd 

 

Kontaktperson: Charlotta Olsson BUN 

Mail: charlotta.olsson@uddevalla.se 

 

Kontaktperson: Anita Larsson SN 

Mail: anita.larsson@uddevalla.se 

Datum: 2022-04-26 

 

 

Tertialrapport 1, 29april  
 

Verksamhet – Vad har genomförts? 

År 2022 började bra med planerad start av föräldracirklar i januari samt start av 

kulturtolkarnas arbete ute på främst Dalabergsskolan och Hovhultskolan med fasta tider varje 

vecka där personal och föräldrar kunde få hjälp av kulturtolkarna (somalisk och 

arabisktalande). Pandemin förvärrades dock igen och starten av föräldracirklar fick ställas in 

och de återkommande tiderna ute på skolorna fick avbrytas. 

 

Föräldracirklarna: I mars kunde till slut två föräldracirklar dra i gång på Dalabergsskolan, en 

arabisktalande föräldragrupp och en somalisktalande. Ledare är socialpedagog Marko från 

Dalabergsskolan samt de båda kulturtolkarna Fatima och Maha. Gäster från bl a skola och 

socialtjänst är inbjudna och de första träffarna som hunnits genomföras har fungerat bra. 

Cirklarna planeras fortsätta under våren och avslutas i maj.  

 

Material till föräldracirklarna samt en handledning till ledarna har utvecklats och tagit form 

och ska utvärderas allt eftersom vi prövar materialet. 

 

Kulturtolkarna: Under våren har de återkommande tiderna varje onsdag på Hovhultskolan 

respektive Dalabergsskolan där kulturtolkarna finns till hands för både personal och föräldrar 

kommit igång igen efter ett uppehåll pga pandemin. Kulturtolkarna finns även vid behov till 

hands på Bryggan i kontakten med nyanlända familjer. 

 

Föreläsning En föreläsning med kulturtolken Fatima Hassan om somalisk familjekultur 

genomfördes i mars och en uppföljande föreläsning är planerad till slutet av april. Behov finns 

av flera föreläsningar för personal kring kultur och föräldraskap vilket är under planering. 
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Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

 

Föräldracirklar – Effekten av att vara mitt i en pandemi har påverkat arbetet och försenat start 

av föräldracirklarna och även kulturtolkarnas övriga arbete rejält. Mycket logistik har även 

krävts för att få till möten med personal, särskilt inom skolans värld, vilket har varit 

tidskrävande. Att föra samverkande diskussioner och utvecklingsarbete via Teams är inte 

alltid så lätt, men deltagarna har varit aktiva och visat stort intresse för frågorna. Under 

senaste tiden har vi kunnat haft fysiska planeringsmöten vilket underlättat. 

 

Behov och önskemål finns om ännu mer fortbildning för personal kring föräldraskapsstöd, 

vilket är under planering.  

 

I övrigt är det för tidigt att dra några slutsatser. 

Kulturtolkar – För tidigt att dra slutsatser. 

 

Samarbetsaktörer? 

Vi samverkar med varandra inom BUN och socialtjänst samt med AMA. Även 

kommunalförbundet Fyrbodal via Hälsokällan är en viktig samarbetspartner.  

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Prognos för helår- kommer ni att förbruka 

alla medel ni tilldelats under 2022)?  

Prognos är att alla tilldelade medel kommer att förbrukas under året. 

 

 

 



Rapportering utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet 2022 
 

 

Skickas till folkhälsostrategen:  

emelie.eek@uddevalla.se 

Senast följande datum: 

 

 

Era kontaktuppgifter 

Utvecklingsarbete/projekt: Få fler pojkar att lyckas i skolan 

Kontaktperson: Unni Norén 

Mail: unni.noren@uddevalla.se  

Datum: 220419 

 

Tertialrapport 1, 29april  

 

Rapportera under följande rubriker: 

Verksamhet – Vad har genomförts?  

 

De insatser som genomförts har anpassats till deltagande skolor och utförts under ledning av 

respektive rektor. Insatsernas innehåll och utformning har varierat eftersom arbetet haft 

utgångspunkt i SKA och de identifierade problemområden som varje enskild skola analyserat 

fram. 

 

Några insatser som genomförts är:  

 

- På en skola har Marcus Svensson föreläst temat genus och sambandet med skolan. 

Rektorn leder och har aktivt arbetat in jämställdhetsperspektivet i strukturer och 

organisation genom att alla som ett uppdrag att planera och genomföra något i skolans 

verksamhet alltid har jämställdhetsperspektivet med sig. Rektor har skrivit in det i 

förstelärarnas uppdrag, i samverkansarbetet med fältenheten, i rastvärdarnas samt 

kurator uppdrag.  

- En annan skola har fördjupat sig i kursplanerna utifrån en central föreläsning som 

anordnades av grundskolans utvecklingsenhet. Fokus finns på lektionsdesign och 

differentierad undervisning för att nå pojkarna på ett bättre sätt. Skolan har även 

skapat en ny organisation där specialläraren knyts närmare arbetslagen. Detta görs för 

att öka samverkan och organisationens egna kunnande.  

- Den tredje skolan arbetar vidare med det kollegiala lärandet som påbörjades genom 

det digitala utbildningspaketet med Zimmerman. Samtalen sker i tvärgrupper för att 

skapa och öka den gemensamma samsynen. Elevhälsan är även påkopplat i detta 

arbete och det har gjort att strukturella mönster blivit synligare. 
- Den fjärde skolan fortsätter sitt arbete utifrån forskningsprojektet REFLECT där de 

deltog under förra läsåret under ledning av Petri Partanen för att implementera 

förhållningssätt och olika arbetssätt som varit framgångsrika gällande trygghet och 

studiero.  
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Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

Pedagoger på deltagande skolor har ökat sin medvetenhet och kunskap kring normer och 

pojkars sätt att lära och vara. Det ges uttryck i deras synsätt, agerande, uttryck och hur de 

förhåller sig i mötet med eleverna.  

 

Ingen större förändring i pojkars kunskapsresultat är synlig ännu. Men vi ser genom ovan 

effekter att förutsättningarna har ökat och skapat bättre möjligheter.  

 

Ytterligare lärdom som gjorts är att genom kunskap kommer fler frågor. Från att inledningsvis 

sett på pojkars resultat utifrån ett ”smalare perspektiv” lyfter nu rektorerna och pedagogerna 

blicken och ser fler infallsvinklar och andra angreppssätt som blir minst lika viktiga. Genom 

att lägga fokus på pluggkulturen för att nå ett ökat resultat hos pojkar har det vidgats till att 

innefatta lika förutsättningar för alla elever (exempelvis skolidentitet, vikten av att kunna läsa 

och tala svenska, normer som påverkar utrymme och vem som har makt i klassrummet 

påverkar både pojkar och flickor, många pojkar som utövar osund makt, utomhuspedagogik 

och socioemotionella lärandet). 

 

Utöver dessa resultat har vi kommit fram till att göra ett omtag om arbetet ”Få fler pojkar att 

lyckas i skolan”. Vi grundar omtaget i de nya formuleringarna i Läroplanen (LGR 22) om 

sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande 

delar. Våra iakttagelser av arbetet på de fyra skolorna tillsammans med läroplanens 

omskrivningar har lett till att vi väljer att ”växla upp” arbetet genom en önskan om att 

inkludera hela grundskolan. Anledningen är vi ser att fler skolor behöver kopplas på utifrån 

Lgr22 och på rektorsnivå som är organisationsmässigt förankrad – det är det vi står inför nu.   

 

Samarbetsaktörer? 

Externa föreläsare kopplat till nya formuleringar i Lgr22 

Eventuellt Hälsokällan 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

Efter samtal med Emelie har vi bett om ett års förlängning av arbetet då vi vill skapar nya 

förutsättningar för att nå fler elever. Vi har bett om att pausa utbetalningarna tills vidare då vi 

pga rådande situation (pandemin) inte kunnat använda några större ekonomiska medel. Vår 

tanke med medlen följer ansökan, målen och det pågående SKA arbetet i grundskolan. Arbete 

pågår att undersöka olika alternativ för fortsatt arbete som är betydelsefullt till en större 

kostnad samtidigt som vi säkerställer organisatorisk bärighet över tid.   

 

 

Tertialrapport 2, 31augusti 

 

Rapportera under följande rubriker: 

Verksamhet – Vad har genomförts?  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

 

Samarbetsaktörer? 



 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

 

 

 

Tertialrapport 3/Årsuppföljning, 9 december (OBS summering av 

hela 2022) 
 

Mål med projekt: 

 

Verksamhet – Vad har genomförts (summering av hela 2022)?  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

 

Har insatsen lett till att utjämna skillnader i hälsa? 

 

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?               

 

Samarbetsaktörer? 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

 



Rapportering utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet 2022 
 

 

Skickas till folkhälsostrategen:  

emelie.eek@uddevalla.se 

Senast följande datum: 

 

 

Era kontaktuppgifter 

 

Utvecklingsarbete/projekt: Esportshall Uddevalla 

Kontaktperson: Karl Sergel 

Mail: Karl.Sergel@esportshall.se  

Datum: 24/4 2022 

 

Tertialrapport 1, 29april  

 

Rapportera under följande rubriker: 

Verksamhet – Vad har genomförts? Efter nedstängning i december på grund av Covid-19 så 

kom verksamheten i gång under sen februari. Vi har anställt en tjej i lokalen som arbetar med 

verksamheten och vi har konsekvent fortsatt växa sett till medlemmar. Gaming- och 

idrottsaktiviteter är stående punkter och vi har ett intresse från medlemmarna när det kommer 

till mer struktur på träningar och tävlingsmoment. Under sommaren hoppas vi kunna erbjuda 

några alternativ.  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? Att skrota månadsavgift har gett 

en större besökarfrekvens av medlemmar från kommunens utanförskapsområden. Den minsta 

tröskeln med koppling till ekonomi ger en direkteffekt i vilka som deltar i verksamheteten.  

 

Samarbetsaktörer? Covid-19 har satt käppar i hjulet för att rekrytera nya samarbetsaktörer. Vi 

hoppas kunna koppla på fler föreningspartners under juni månad.  

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

Perioder av nedstängning under 2020, 2021 och 2022 har gjort att projektet kämpar 

ekonomiskt. Sponsorer kan inte förlänga avtal till en verksamhet som står still och intäkter 

påverkas givetvis när verksamheten står still. Vi tittar på olika möjligheter att komma ikapp 

ekonomiskt och har en dialog med kommunen.  

 

Tertialrapport 2, 31augusti 

 

Rapportera under följande rubriker: 

Verksamhet – Vad har genomförts?  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 
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Samarbetsaktörer? 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

 

 

 

Tertialrapport 3/Årsuppföljning, 9 december (OBS summering av 

hela 2022) 
 

Mål med projekt: 

 

Verksamhet – Vad har genomförts (summering av hela 2022)?  

 

Resultat/effekter/lärdomar i förhållande till mål i ansökan? 

 

Har insatsen lett till att utjämna skillnader i hälsa? 

 

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?               

 

Samarbetsaktörer? 

 

Ekonomi- Hur ligger ni till ekonomiskt? (Hur mycket pengar har ni kvar och hur ser 

prognosen för helår ut- kommer ni att förbruka alla medel ni tilldelats under 2022)?  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-05-18 Dnr KS 2022/00054 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Information om ekonomi och tvärsektoriellt folkhälsoarbete 

2022, hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Hälsopolitiska rådet har avsatt medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Både regionen 

och kommunen finansierar denna budgetpost som är tänkt att användas till löpande 

folkhälsoinsatser som uppstår ur behov under året. Folkhälsostrateg har i enlighet med 

tidigare beslut fattat av hälsopolitiska rådet möjlighet att bevilja medel till insatser som 

ligger i linje med rådets mål och inriktning, upp till 50 tkr. Insatser som överstiger 50 

tkr ska behandlas av rådet. 

 

Projektet Hälsopromotörer i Tandvården har beviljats 32,5 tkr för satsning på övervakad 

tandborstning och arbete med tandboxen på åtta förskolor i prioriterade områden.  

Familjehemsenheten har beviljats 3tkr för kulturinsats på familjehemsläger, en 

utvecklingsaktivitet för att främja kontakten mellan kommun och familjehem samt för 

att skapa positiva upplevelser och gemensamma minnen för familjehemmen.  

Barnahus har beviljats 50 tkr för konferens med temat I våldets spår som utgår från våld 

i unga relationer samt från konsekvenserna att leva med våld. Konferensen riktas till 

personal som kan tänkas möta barn med dessa erfarenheter.  

 

Elevhälsan och Dalabergs vårdcentral ansöker om 113tkr för projektledning för 

samarbetsprojektet Tanke och Hälsa som är ett forskningsprojekt som syftar till att 

screena för psykisk ohälsa i åk 8 och erbjuda elever med identifierad risk för depression 

samtal och kurs för att förhindra detta. Projektet kommer äga rum på Ramnerödsskolan. 

Projektet kommer inkomma med ytterligare ansökan om projektmedel för 2023-2024. 

 

Kommunledningskontoret ansöker om 100 tkr för att kunna anställa åtta valinformatörer 

som under 10 timmar i veckan, månaden före valet, ska kunna ge oberoende 

information om valet i områdena Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan och Tureborg på 

olika språk.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Ansökan om medel till Barnahus Fyrbodals Barnkonferens 2022 15 års jubileum 

Ansökan för insatser för barn 2022 läger Uddevallas familjehem 

Ansökan om medel för insatser för barn och unga 2022 Hälsopromotör i förskolan 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-05-18 Dnr KS 2022/00054 

  

 

 

 

Ansökan om medel för insatser för barn och unga 2022 Tanke och Hälsa 

Tanke och hälsa - flödesschema kostnad gemensam projektledning  

Ansökan om medel för insatser 2022 valinformatörer 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska beslutar 

 

att notera informationen om beviljade utvecklingsmedel till Hälsopromotör i 

Folktandvården, Familjehemsenheten samt till Barnahus. 

 

att bevilja 113 tkr av hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel för tvärsektoriellt 

folkhälsoarbete till samverkansprojektet mellan elevhälsan och Dalaberg, Tanke och 

Hälsa, samt  

 

att bevilja 100 tkr av hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel för tvärsektoriellt 

folkhälsoarbete till valinformatörer i samband med valet 2022, i kommunens 

prioriterade områden.  

  

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 

Vårdcentralen Närhälsan Dalaberg, katarina.garcia_blume@vgregion.se 

andrea.kihl@uddevalla.se 
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Uddevalla kommun, Varvsägen 1, 451 81 UDDEVALLA 

Ansökan om medel till folkhälsoinsats för barn och unga  
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och 
stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden. 
 

Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

Valinformatörer 

Ansökningsdatum Sökande förvaltning och verksamhet 

2022-05-12 Kommunledningskontoret, avdelning juridik 

administration 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn:  Efternamn: 

Andréa Kihl 

Telefon: E-post: 

0522-69 60 08 andrea.kihl@uddevalla.se 

Adress 
Gata:  Postnummer:  Ort: 

   

Ansökt belopp  

   100 000     

Kontaktuppgifter till förvaltningschef  
Namn:  E-post: 

Malin Krantz malin.krantz@uddevalla.se 

Bakgrund (beskriv utmaningen, bakgrunden till insatsen) 

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att främja alla individers möjligheter till 

kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Valdeltagande i allmänna val och 

möjlighet till inflytande i kommunen är exempel på deltagande i demokratin. Människors tillit till 

samhällets institutioner har koppling till hur väl dessa fungerar som en resurs i människors vardag, 

vilket också kan påverka det demokratiska deltagandet. Sverige har generellt sett ett högt 

valdeltagande men stora skillnader i valdeltagande finns mellan grupper.  Ojämlika förutsättningar att 

delta i demokratin är starkt kopplad till annan ojämlikhet i samhället- till exempel är valdeltagandet 

lägre hos personer bosatta i områden med socioekonomiska utmaningar. Särskilt problematiskt är om 

en känsla av demokratiskt utanförskap skapas redan i ung ålder.   

Stora skillnaderna i valdeltagande har gjort att flera kommuner gör särskilda satsningar för att öka 
valdeltagandet inom kommunen. Till exempel Botkyrka, Göteborg, Södertälje och Uppsala har anställt 
valinformatörer med uppdrag att opolitiskt informera om valet och vikten av att rösta i stadsdelar där 
valdeltagandet är lägre.    
I Uddevalla röstade 87 % i valet 2018 men det finns 4 valdistrikt med ca 15-20 % lägre valdeltagande: 
Norra Dalaberg, Norra Hovhult, Österberget Tureborg samt Skogslyckan. Valinformatörer med rätt 
språkkunskaper och förmåga att nå ut till människor kan göra ett viktigt jobb i dessa områden genom 
att informera om valet, hur det fungerar och vikten av att använda sin röst.  
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Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

Ökat valdeltagande i riksdag, region och kommunval inom valdistrikten: Norra Dalaberg, 
Norra Hovhult, Österberget-Tureborg, Skogslyckan.   
 

Valdeltagandet mäts genom valstatistik från dessa valdistrikt.  
 
Utvärdering med valinformatörerna ingår som en del i att utvärdera insatser.  
 

 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

8 st valinformatörer med olika representation och bakgrund får i uppdrag att opolitiskt informera om 
valet och vikten av att rösta, i områdena Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan och Tureborg. 
Valinformatörer med olika språkkunskaper kommer i huvudsak att rekryteras bland de som tidigare 
arbetat, eller som idag arbetar med funktioner som Kulturtolkar/brobyggarfunktion via Mötesplats 
Dalabergs aktivitetssamordnare Eva Nilsson.  En central del i insatsen är att ge korrekt information- 

hur val går till, att varje röst räknas och att det råder valhemlighet. Valinformatörernas uppdrag 
kommer att kopplas ihop med övriga åtgärder för ökat valdeltagande som exempelvis 
valcafeer på Mötesplats Dalaberg. 
 
Valinformatörerna jobbar i par ca 10 h i veckan med start en månad innan valet- innefattar arbete 
några timmar en vardagkväll samt under en helgdag i veckan. Ytterligare några timmars arbete vid till 
exempel evenemang kan tillkomma. Valinformatörerna kommer att arvoderas med 170 kr/h. Genom 
banderoller ska det tydligt synas att de är valinformatörer på uppdrag av kommunen.   
 
Inför jobbstart ska de introduceras till uppdraget av en samordnare. Valinformatörerna ska också få 
ta del av den digitala utbildning om valet som alla röstmottagare får. 

 

Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för, samt om/hur 

målgrupp görs delaktig i insatsen) 

Målgruppen är invånare i dessa områden. Vi vet att valdeltagandet dessutom är lägre bland 
utrikes födda, unga och personer med funktionsnedsättning, ett fokus för insatser i områdena är 
därför att nå ut särskilt till dessa grupper. Målgruppen kommer att vara delaktig genom att 
valinformatörerna ska vara personer som representerar målgruppen; i ålder, bakgrund, att de är 

boende i områdena och/eller har erfarenhet av eller kunskap om funktionsnedsättning.  

Budget (beskriv i grova drag insatsens kostnader och egen finansiering)  

100 000 
-Arbetstid för 8 st informatörer och 1samordnare  
-Material: ex. banderoller, infotält vid behov 
-Fika 
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Ansökan om medel till folkhälsoinsats för barn och unga  
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och 
stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden. 
 

Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

Tanke och hälsa 

Ansökningsdatum Sökande förvaltning och verksamhet 

2022-04-04 Barn och utbildning 

Närhälsan Dalaberg Vårdcentral 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn:  Efternamn: 

Susann, Katharina  Magnusson, Garcia, Blüme 

Telefon: E-post: 

0522 696968, 0700816996 Susann.magnusson@uddevalla.se 

Katarina.garcia_blume@vgregion.se 

Adress 
Gata:  Postnummer:  Ort: 

Kanslibacken 9 

Lövskogsgatan 8 

45181 

45172 

Uddevalla 

Uddevalla 

Ansökt belopp  

   112500  

 

   

Kontaktuppgifter till förvaltningschef  
Namn:  E-post: 

Staffan Lindroos 

Mats Dahl 

Staffan.lindroos@uddevalla.se 

Mats.dahl@vgregion.se 

Bakgrund (beskriv utmaningen, bakgrunden till insatsen) 

 

Ungas psykiska ohälsa ökar enligt flera rapporter. Elevhälsan och Närhälsan Dalaberg vill 

bidra till bättre hälsa och därmed bättre skolresultat, att eleverna når målen för utbildningen. 

Ett material som visat sig ha god effekt på Island har översatts till svenska med namnet 

Tanke och hälsa. Se bilagor för mer information. 

mailto:Susann.magnusson@uddevalla.se
mailto:Staffan.lindroos@uddevalla.se
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Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

Elever i år 8 besvarar en enkät i skolan. Ett visst utfall genererar erbjudande om ett samtal 

hos psykolog på vårdcentralen. Dalabergs vårdcentral kommer att ingå i projektet. Därefter 

kan eleverna erbjudas en kurs, 12 tillfällen. Syftet är att hitta elever som riskerar att få en 

depression och att förhindra detta. En projektledning hos regionen står för utvärderingen. 

Projektledningen hoppas kunna påvisa att Hälsa och tanke har effekt och få evidens även för 

svenska förhållanden. 

 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

Kostnaden avser projektledning med utbildning mm och vi själva står för kostnad för vår 

egen personal. Genomföra enkät och sedan erbjuda samtal och kurs för de elever vars 

enkätsvar gör att de faller ut (utanför 75 percentilen)  

 

Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för, samt om/hur 

målgrupp görs delaktig i insatsen) 

Alla elever i år 8 på Ramnerödsskolan svarar på enkät. Vidare insatser erbjuds elever vars 

enkätsvar kan tyda på risk att senare få en depression.  

Budget (beskriv i grova drag insatsens kostnader och egen finansiering)  

Se bifogat budgetunderlag. Vi står för personalkostnader för elevhälsans personal som 

genomför enkät och finns med vid kurstillfällena/utbildning och uppföljning.  

 
 



Tanke och hälsa  –  2 årigt projekt 2022–07 – 2024–06 

 

Kostnad för gemensam projektledning under 2 år beräknat utifrån 4 deltagande 

kommuner är ca 3 Mkr (2 995 200 kr) 

 

                                3 Mkr 

 

 

KOMMUNER    Närhälsan (NH) 

    1 500 kkr         1 500 kkr 

+20% OH    1 800 kkr          1 800 kkr.  

 

    

 Projektstöd VGR            Kostnad kommuner    Projektstöd VGR                  Kostnad NH 

           900 kkr                                900 kkr           900 kkr                             900 kkr 

                                    

                Kostnad per kommun per 2 år 

         225 kkr  

 

                 Kostnad per kommun per år 

          112.5 kkr 

 

                 Kostnad per kommun per halvår 

           56.25 kkr 

 

 

 

Slutgiltig kostnad per kommun för gemensam projektledning uppdelat per år 

2022  (2:a halvåret) 56 250 kronor 

2023 (helår)  112 500 kronor 

2024 (1:a halvåret) 56 250 kronor 
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Ansökan om medel till folkhälsoinsats för barn och unga  
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och 
stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden. 
 

Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

 

Hälsopromotörer i tandvården och i samverkan med andra aktörer. Projektet pågår i 5 

kommuner via 11 kliniker i VGR där sjukdomen karies är som mest utbredd och omfattande, 

mätt på 6-åringar 2019. Hälsopromotörer är en ny yrkesgrupp i tandvården VGR. 

Hälsopromotörer arbetar individuellt med hälsosamtal som riktar sig till föräldrar och som 

ingår i tandvårdens behandlingsplan för barn med stor risk för karies eller har utvecklat 

karies. Hälsopromotörer arbetar också med samverkanför att nå föräldrar, barn och 

professioner som möter familjer i sitt dagliga arbete. 
Ansökningsdatum Sökande förvaltning och verksamhet 

2022-04-19 Projektet Hälsopromotörer i tandvården 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn:  Efternamn: 

Hälsopromotör Kristin  

Projektledare Christina 

Projektägare Eva-Karin 

Hammarsträng 

Bertling 

Bergström 
Telefon: E-post: 

072-208 19 97 

072-201 26 21 

073-326 11 10 

kristin.hammarstrang@vgregion.se 

christina.bertling@vgregion.se 

eva-karin.bergstrom@vgregion.se 

 

Adress 
Gata:  Postnummer:  Ort: 

Hälsoodontologiska enheten, 

Bergslagsgatan 2 

441  Göteborg 

Ansökt belopp  

32 430 kr  

(Kostnad per 

barn 64,86 kr 

x 500 barn) 

  

Kontaktuppgifter till förvaltningschef  
Namn:  E-post: 

  

Bakgrund (beskriv utmaningen, bakgrunden till insatsen) 

mailto:kristin.hammarstrang@vgregion.se
mailto:christina.bertling@vgregion.se
mailto:eva-karin.bergstrom@vgregion.se
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Karies hos barn har under flera år ökat. 

De barn som redan är sjuka har blivit sjukare. 

Skillnaderna mellan friska och sjuka barn har ökat. 

FTV (Folktandvården) har idag behandlingsstrategier men det krävs ytterligare insatser för 

barn och föräldrar i form av samverkan med andra aktörer för att nå föräldrar och barn. 

Förskolan är den enda arena där 96% (uppgifter från Göteborgs stad) av våra barn befinner sig 

i princip dagligen. Om vi vill åstadkomma beteendeförändring krävs det att beteendet utförs 

ofta. Vi vet också att ju tidigare i livet vi lär oss en ny vana ju högre är sannolikheten att den 

består. Vidare vet vi också att de barn som har karies när de är 3 år ofta har karies när de är 15 

år (under denna period har alla mjölktänder ersatts av permanenta tänder). 

 

 

Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

I samverkan med förskolorna i områden där karies är utbrett vill vi minska skillnader i 

ohälsa, vi vet att karies kan hänga ihop med annan ohälsa som ohälsosamma matvanor kan 

ge. Vi vill stärka familjernas tilltro till sin egen förmåga att deras barn kan bli eller fortsätta 

vara friska. Det kan också bli eventuella bieffekter som att syskon får en bättre munhälsa 

men också för föräldrarna. 

Bland annat kommer vi följa datan nedan: 

-Epidemiologiska data för alla 6-åringar. Barnen delas in friska, 1–3 hål samt 4 hål eller fler. 

-Följer data för barn mellan 1–6 år genom att följa riskindikatorer som tandvården genomför. 

De delas in i Röd (mycket stor risk för karies eller utvecklad karies). Gul (risk för karies) 

samt Grön (ingen risk för karies). 

 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

Gällande samverkan med förskola är det två insatser som kompletterar varandra väl: 

- Övervakad tandborstning på förskola 

- Tandboxen 

Som tidigare nämnts är förskola den arena utanför boendet som barnen besöker mest 

frekvent, då också föräldrarna. Genom övervakad tandborstning på förskola dagligen 

riktar vi oss till barnen – men visar också föräldrarna vikten av tandborstning.  

I konceptet Tandboxen vänder sig ett pedagogiskt material till barnen, men det ingår 

också att hälsopromotören/tandvårdspersonal medverkar på föräldramöte och träffar 

föräldrar och skapar dialog om vilka faktorer som ger friska tänder. Vi vet att en 

minskad sockerkonsumtion och en viss måltidsordning ger bättre munhälsa, men också 

En bättre hälsa i allmänhet 

8 st förskolor: Bleket, Jackobsberg, Dagbarnvårdarna - Michaela Eldborn (rektor) 

Dalaberg, Myntet – Johanna Almqvist-Uddèn (rektor) 

Hovhult, Lane Ryrs förskolor – Petter Jansson (rektor) 

Skogslyckan – Rebecca Westin Fredriksson (rektor) 
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Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för, samt om/hur 

målgrupp görs delaktig i insatsen) 

Barn mellan 1 – 6 år är målgrupp för insatsen. 

Insatsen vänder sig till barn och syftar till att göra barn delaktiga i sin egen hälsa, detta på 

barnens nivå och ur ett barnperspektiv. 

Insatsen bänder sig också till föräldrar då det är hemma som den stora förändringen sker. 

Genom att fler föräldrar blir medvetna om tandborstvanor, sockerkonsumtion samt 

måltidsordning påverkar deras barns munhälsa och hälsa i övrigt tror vi också att många 

kommer välja bättre alternativ i sina matvanor och munhygienvanor. 

 

 

 

Budget (beskriv i grova drag insatsens kostnader och egen finansiering)  

Projektet bekostas av Regionutvecklingsnämnden samt FTV, men är också ett 

samverkansfinansieringsprojekt med utvalda kommuner. Projektet pågår under 3 år med 5 

anställda hälsopromotörer. 

Klinikledning avsätter tid för att utveckla projektet. 

Projektet finansierar hälsopromotör Kristin Hammarsträngs tjänst.  

Tandboxen kostar ca 1500 kronor/box och finansieras av projektet. 

Vi arbetar för att övervakad tandborstning på förskola ska bli en beställning av Regionen.  Vi 

arbetar för att projektet uppmärksammas hos våra politiker och att samverkansinsatser som 

kommunen gör ger effekt. 

Då förskolan ska arbeta kompensatoriskt (se SKR:s webbinarium om kompensatoriskt arbete 

från februari 2022) samt att hälsa ingår i läroplanen för förskolan, kommunerna ska arbeta 

mot en social hållbarhet – skulle denna insats gå i linje med kommunens mål. För att kunna ha 

möjlighet att starta upp insatsen skulle kommunernas Folkhälsomedel kunna bekosta 

övervakad tandborstning på förskola på kortare sikt medan det arbetas för en beställning till 

Regionen på längre sikt. Beroende på hur många barn som går på utvalda förskolor och som 

är i de äldre barngrupperna (3 – 6 år) är det en kostnad som tidigare nämnts på ca 65 kr/barn 

och år. I summan ingår tandkräm och tandborste (byte var 3.e månad) samt tandborstställ som 

är en engångskostnad. 
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Ansökan om medel till folkhälsoinsats för barn och unga  
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och 
stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden. 
 

Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

Årets Höjdpunkt 20-21 maj 2022, Lysestrand scoutgård 

Ansökningsdatum Sökande förvaltning och verksamhet 

2022-04-01 Socialtjänsten, Familjehemsenheten 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn:  Efternamn: 

Bo Ulvenäs (Familjehemssekreterare) 

Telefon: E-post: 

0522-69 56 42 bo.ulvenas@uddevalla.se 

Adress 
Gata:  Postnummer:  Ort: 

Junogatan 9 451 81 Uddevalla 

Ansökt belopp  

  3 000 kr      

Kontaktuppgifter till förvaltningschef  
Namn:  E-post: 

Roger Granat roger.granat@uddevalla.se 

Bakgrund (beskriv utmaningen, bakgrunden till insatsen) 

 

Anordna ett 2-dagars läger för familjehemsplacerade barn och ungdomar och deras 

familjehemsföräldrar. Under detta läger så anordnas en cirkusföreställning med levande 

musik för att ge alla närvarande en totalupplevelse av fascinerande cirkusuppträdande med 

akrobatik, jonglering, clowneri, hästar med hundar. 
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Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

Skapa minnen för livet för familjehemsplacerade barn och ungdomar (2-17 år) och deras 

familjehemsföräldrar. Vi vill samtidigt tacka våra familjehem för deras insats och fortsätta 

utveckla vårt samarbete med dem. Vi vill även bygga upp ett gott rykte och underlätta vårt 

arbeta med att rekrytera nya egna familjehem till vår familjehemsvård.  

Efter genomfört läger kommer synpunkter att inhämtas hur deltagarna har upplevt 

lägervistelsen. 

 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

Arrangera en levande cirkusföreställning med Cirkus Rohdin från Malmö med levande 

musik med den professionelle musikern Kai Ritchiesse från Uddevalla. 

 

Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för, samt om/hur 

målgrupp görs delaktig i insatsen) 

Denna cirkusföreställning är ett delmoment i ett läger som riktar sig till familjehems-

placerade barn och ungdomar. Utöver cirkusföreställningen så kommer aktiviteter att 

anordnas under lördag förmiddag såsom cirkusskola, målarverkstad, skattjakt, krabbfiske, 

kubbspel för alla barn och ungdomar som deltar på lägret. 74 personer (barn, ungdomar och 

familjehemsföräldrar planerar att delta på detta 2-dagars läger.  

Budget (beskriv i grova drag insatsens kostnader och egen finansiering)  

Budgeterad kostnad för en musiker är 3 000 kr. Totalt är budgeterat 96 000 kr i särkostnader 

för detta projekt. Några personalkostnader är medbudgeterade då det är en fast kostnad. 

Totalt är 15 personal (chefer och handläggare) från familjehemsenheten och deltar i detta 2-

dagars läger.  

 
 



 
 

Ansökan om medel till Barnahus Fyrbodals Barnkonferens 2022  

15 års jubileum 

 
Bakgrund; 

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där polis, åklagare, socialtjänst och BUP/NU-sjukvården 

samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och vi samverkar med 17 

kommuner i Fyrbodals området.  

Tidigare Barnahus Trollhättan har funnits i 15 år och har årligen anordnat en mycket 

uppskattad Barnkonferens. Det har under dessa år blivit ett gott samarbete och upparbetade 

kontakter med Högskolan väst i samband med den årliga Barnkonferensen. 

 

Syfte; 

Barnkonferensen syftar till att höja kompetensen/vidareutbilda bland alla våra 

medarbetare/samarbetsparters som arbetar och möter barn i Barnahusets målgrupp (fysiskt 

våld i nära relation, sexuella övergrepp, barnfridsbrott, hedersrelaterat våld och förtryck, 

människohandel mot sexuella ändamål och gränsöverskridande sexuellt utåtagerande 

beteende för barn under 15 år.) Samarbetspartnerna är polis, åklagare, hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst. Eftersom skolan är den arena våra barn har som gemensam grund är det 

viktigt att dela med sig av kompetensen och vidareutbildning till skolornas elevhälsoteam och 

även bjuda in dem i våra 17 kommuner. 

 

Genomförandet; 

Den 24 november 2022 planerar Barnahus Fyrbodal att på Högskolan Väst genomföra 2022 års 

Barnkonferens för 499 personer samt att vi samtidigt kommer sända konferensen digitalt för 

att nå ut till fler, uppskattningsvis till 700 personer. Utifrån att det är 15 års jubileum så 

planeras det en bankett på kvällen 24 november samt en halvdagskonferens under fredag 25 

november.  

Temat på årets Barnkonferens är- ” I våldets spår”.  Tanken är att utgå från våld i ungas 

relationer och därefter fokusera på konsekvenser samt påverkan för barn att leva med våld. 

Föreläsarna kommer då fokusera på olika åldersspann, barn 0-6 år, 7-12 år och 13-18 år.   

Programinnehållet är inte helt klart i skrivande stund. Vi har pågående kontakt med föreläsare 

inom området och väntar på de sista pusselbitarna. Vår ambition är att få med föreläsare som 

representerar samtliga samverkande myndigheter inom Barnahus Fyrbodal inom temat.  

 

Barnahus Fyrbodal-Uddevalla äskar 50 000 kr till 2022 års Barnkonferens.  

  

 

Maria Thelén  

Samordnare Barnahus Fyrbodal 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Folkhälsopris 2022 

Sammanfattning 

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 främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Priset delas ut 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, förvaltningar och 

Hälsopolitiska rådet äger rätt att lämna förslag på lämpliga pristagare. Möjligheten att 

nominera pristagare har annonserats ut i Bohuslänningen och har marknadsförts på 

uddevalla.se samt på kommunens Facebook-sida. Totalt finns 28 nomineringar för 

2022.  

 

Antalet nomineringar och dess spridning visar att mycket positiva satsningar görs av 

och för Uddevallas befolkning. Presidiets förslag till beslut, som delges rådets deltagare 

i utskicket med möteskallelsen, utgör ett internt arbetsmaterial fram till beslut tas. 

Folkhälsopriset delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Inkomna nomineringar 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att  
 

utse XX till Uddevalla kommuns folkhälsopristagare 2022 

 

 

 

 

Malin Krantz  Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 
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