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Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.13:00- 16:00, med ajournering kl. 14.30-

14:45 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande  

Niklas Moe (M) 

Kenneth Gustavsson (C), vice ordförande, norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden  

Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Övriga Anders Brunberg, avdelningschef kommunledningskontoret, § 20-§ 23 

Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg barn och utbildning  

Mathias Lind, enhetschef barn och utbildning  

Ninni Söderving, enhetschef socialtjänsten 

Annica Ryman, förvaltningschef kultur och fritid 

Sara Ljungberg, klinikchef Folktandvården Dalaberg  

Ulrika Engelbrektsson, samverkanskoordinator, 

kommunledningskontoret, § 18 

Åsa Osbeck Oltegen, representerar Brottsofferjouren i 

Brottsförebyggande rådet, § 18 

Håkan Pekkari, representerar fastighetsbolagen i Brottsförebyggande 

rådet1, § 18 

Emelie Eék, folkhälsostrateg kommunledningskontoret  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17  

Upprop 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18  

Information från Brottsförebyggande rådet, BRÅ 

Sammanfattning 

Ulrika Engelbrektsson, Håkan Pekkari och Åsa Osbeck Oltegen, representanter från   

det lokala Brottsförebyggande rådet i Uddevalla informerar. Brottsförebyggande rådets 

syfte är informationsutbyte samt att stimulera till målinriktat och kunskapsbaserat drog- 

och brottsförebyggande arbete inom respektive organisation. Brottsförebyggande rådets 

fokus under 2022 är att vara styrgrupp för kommunens brotts- och drogförebyggande 

arbete samt att arbeta för att vända den negativa trenden kring upplevd otrygghet i 

Uddevalla, genom kommunikation och trygghetsinsatser. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2022/00052 

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. 

 

Emelie Eék, folkhälsostrateg föredrar ärendet. 

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  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2022/00054 

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.  

 

Under överläggningarna ajournerade sig hälsopolitiska rådet och återupptog dem senare 

under sammanträdet.  

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 

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 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 20 

Yrkanden 

Kenneth Gustafsson (C): Avslag på förslag till beslut att bevilja 100 tkr av 

hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete till 

valinformatörer i samband med valet 2022, i kommunens prioriterade områden.  

Niklas Moe (M): Att ansökan om 100 tkr av hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel för 

tvärsektoriellt folkhälsoarbete till valinformatörer i samband med valet 2022, i 

kommunens prioriterade områden ska beviljas med 50 tkr av den del av hälsopolitiska 

rådets utvecklingsmedel som utgörs av kommunbidraget. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Kenneth Gustafssons (C) yrkande mot Niklas Moes 

(M) yrkande och finner att hälsopolitiska rådet bifaller Niklas Moes (M) yrkande. 

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 ansökan om 100 tkr av hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel för tvärsektoriellt 

folkhälsoarbete till valinformatörer i samband med valet 2022, i kommunens 

prioriterade områden beviljas med 50 tkr av den del av hälsopolitiska rådets 

utvecklingsmedel som utgörs av kommunbidraget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2022/00060 

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 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 

 

att utse Karl Sergel och Esporthallen samt Alternativ Aktivitet  till Uddevalla kommuns 

folkhälsopristagare 2022 i enlighet med presidiets förslag.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  

Aktuellt som berör folkhälsa 

Sammanfattning 

Emelie Eék, folkhälsostrateg informerar. Regions representant för samverkansavtalen 

om folkhälsoinsatser har initierat en halvtidsuppföljning med respektive 

kommundirektör i Fyrbodal. Folkhälsostrateg deltog vid uppföljningstillfället. Avtalet 

är gällande till och med 2023. 

 

Arbetet kring kommunens digitala Välfärdsredovisning 2022 fortgår. Rapporten bygger 

på den nationella folkhälsopolitiken med koppling till Agenda 2030 och fokuserar på 

lokal statistik.I den mån det är möjligt visas statistiken uppdelat på Uddevallas 

geografiska Välfärdsområden i syfte att kunna synliggöra skillnader i livsvillkor och 

hälsa inom kommunen. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-05-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23  

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör 
folkhälsa 

Sammanfattning 

Camilla Johansson (C): Kultur och fritidsförvaltningen har tilldelats en miljon för arbete 

med barn och unga som inte är föreningsaktiva. Medlen kommer användas till 

föreningsaktiviteter med låga trösklar. Många unga har fått feriearbete till sommaren, 

denna verksamhet är tillbaka på nivåer som var före pandemin.  

 

Ninni Söderving, enhetschef, socialtjänsten och Mathias Lind, enhetschef, elevhälsan 

informerar om det sociala investeringsprojektet Tidigt samordnade insatser (TSI). 

Projektet har stort fokus på att bygga en förvaltningsövergripande organisation med 

gemensamt uppdrag, gemensamt ansvar och gemensamma rutiner.  

 

Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg och Mathias Lind, enhetschef, barn- och 

utbildningsförvaltningen informerar om att elevhälsan kommer att förstärkas. Ansvaret 

för personal kommer att delas mellan två enhetschefer. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar  

 

att notera informationen. 
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