Kallelse

l (l)

Föredragningslista
Hälsopolitiska rådet

2019-02-14

Sammanträde

Hälsopolitiska rådet

Plats och tid
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Fredrik AnderssonÖqvist

Budget hälsopolitiska rådet 2019, Överflyttning av medel för projekt:
Samverkanskoordinator

Fredrik AnderssonÖqvist

Avtalsuppföljning hälsopolitiska rådet 2018

Dnr KS 2018/00767
5.

Folkhälsoindex

Fredrik AnderssonÖqvist

6.

Seniormässan

Fredrik AnderssonÖqvist

7.

Gemensam utbildning för Hälsopolitiska rådet

Fredrik AnderssonÖqvist

8.

Organisering och fokusområden för Hälsopolitiska rådet

Fredrik AnderssonÖqvist

9.

Välfärdsredovisningen

Fredrik AnderssonÖqvist
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-02-06

Handläggare

Folkhälsostrateg Fredrik Andersson Öqvist
E-post

Fredrikandersson -oqvist@uddevalla. se

Folkhälsopris 2019
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 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 20 19:
2019-03-04-2019-04-1 o
2019-04-23
2019-05-06
2019-05-21
2019-06-13

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

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06
Förslag till beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att godkänna föreslagen tidplan för processen kring folkhälsopriset 2019, samt

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

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Fredrik Andersson-Öqvist
Folkhälsostrateg

Dnr

KS 2019/00119

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2019-02-18

Handläggare

Folkhälsostrateg Fredrik Andersson-Öqvist
Telefon

fredrik.andersson-oqvist@uddevalla.se

Avtalsuppföljning hälsopolitiska rådet 2018
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.
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 de politiska ledamöterna för Uddevalla
Hälsopolitiska råd ännu inte hade tillträtt den 25 januari får redovisningen godkännas
vid kommande möte med Hälsopolitiska rådet den 26 februari och därefter lämnats till
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Redovisningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2018 samt de insatser som
erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av
folkhälsostrategen
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018
Förslag till beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar

att godkänna redovisningen av avtalsuppföljning 2018

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kommunstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Fredrik Andersson-Öqvist
Folkhälsostrateg

Dnr KS 2019/00134

Oktober 2018

T"C"f VÄSTRA
y

GÖTALAN DSREGIONEN

HÄLSO OCH SJUKYÅRDSNÄMNDEN

Uppföljning av samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2018
mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Uddevalla kommun
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Om uppföljningen
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-nämnden
och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska redovisas.
Uppföljningen avser tre olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet) samt rådets prioriterade
områden.
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns
ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för samverkansavtalet t. ex.
utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med uppföljningen.
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande.
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via mail till
agneta .eriksson@vgregion .se senast den 25 januari.
Om den ekonomiska redovisningen inte är helt klar den 25 januari kan den mailas separat
till samma adress, dock senast den 15 februari.
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l. Samverkansavtal folkhälsa
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Vårdaktörernas samverkan
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet.
(Markera vald siffra i fetstil)
stor delaktighet

Mindre delaktighet

Primärvård

4

3

2

l

Tandvård

4

3

2

l

Mödravårdscentral

4

3

2

l

Barnavårdscentral

4

3

2

l

Ungdomsmottagn i ng

4

3

2

l

Annan vårdaktör

4

3

2

l

Möjlighet att motivera svaren

Punkt 1 har jag genom samtal med min företrädare försökt att svar så bra vi kunde. Under
rubriken "Vårdaktörernas samverkan" hade vi svårt att ge några bra svar då dels att jag
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är ny i rollen samt att min företrädare jobbade sista månaderna med
Vä/färdsredovisningen. Där av att vi svara de 3-2 på ett par av aktörerna då vi hade en
viss osäkerhet kring deras delaktighet.

2. Nämndens mål- och inriktning
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande för
vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera. De fyra
uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för:
- insatser i tidig ålder
- insatser till barn och unga med migrationsbakgrund i syfte att främja goda skolresultat
-fysisk aktivitet
- påverka attityder och normer om bruk av tobak, alkohol och narkotika
(Genomförda insatser redovisas tillsammans med rådets övriga insatser under rubrik nr 3}

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m .
Den strategiska planen för 2015-2018 är den politiska majoritetens plan som ger

strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i organisationen.
Kommunfullmäktiges styrkort finns med som en bilaga i den strategiska planen och visar
bland annat målsättningar fram till 2018. Målsättningarna följs upp och redovisas i
kommunens årsredovisning.
Det övergripande målet för utvecklingsperspektiv medborgare i strategisk plan är "En
social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna".
Förebyggande arbete är ett av de åtta prioriterade områdena och inom detta nämns
särskilt arbetsmarknadsåtgärder, omsorg, integration och folkhälsa. Ett mål satt mått för
folkhälsans utveckling finns i kommunfullmäktiges styrkort "Förutsättningarna för god
och jämlik hälsa ska öka". Måttet består av ett index med indikatorer kopplade till allmän
hälsa samt en prioritering på områdena uppväxtvillkor/ungas väg in i vuxenlivet samt
skador bland barn/unga och äldre.

Indexet består av följande indikatorer:
Självskattad bra hälsa- vuxna*

(HPLV/Folkhälsomyndigheten)

Självskattad bra hälsa- unga*

(LUPP/MUCF)

Sjuktalet*

(Försäkringskassan)

Barnfattigdom

(Folkhälsodata/Folkhälsomyndigheten)

Behöriga till gymnasiet*

(Siris/Skolverket)

Arbetslöshet unga 16-24 år *

(Arbetsförmedlingen)

Anmälda våldsbrott

(Brottsförebyggande rådet)

Skador Q-14 år*

(Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)

s

Skador 15-24 år*

{Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)

skador 65-79 år*

{Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)

skador 80+ år*

(Databas skadehändelser/Socialstyrelsen)

* =statistiken finns könsuppdelad
Specifika målsatta kommunfullmäktigemått med koppling till folkhälsa/social hållbarhet
finns även för bland annat integration (minskat utanförskap/boendesegregation},
delaktighet och inflytande, skolresultat/utbildningsnivå samt förvärvsarbete .
Genom att social hållbarhet och folkhälsa i Uddevalla tydligt pekas ut i kommunens
övergripande styrdokument strategisk plan, i kommunfullmäktiges styrkort samt som
utgångspunkt i kommande översiktsplansarbete läggs ett ansvar på samtliga nämnder
och förvaltningar att inom sitt ansvarsområde och genom sin verksamhet bidra till en god
och jämlik hälsa.
Folkhälsostrategen är tjänstemannastöd för Hälsopolitiska rådet och arbetar därutöver
framför allt utifrån kommunstyrelseuppdraget "Erbjuda sakkunnigstöd för
metodutveckling, samverkan, kunskapsuppbyggnad samt underlag för ett integrerat
folkhälsoperspektiv i kommunens alla nämnder och verksamheter".

För att utvecklingsarbetet skall beviljas medel från hälsopolitiska rådet skall följande
kriterier uppnås:
Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär
på grupp- eller befolkningsnivå
l planering av utvecklingsarbete/insatser ska hänsyn tas till hälsans ojämlika
fördelning i befolkningen/målgruppen
Bidrag ges till nya insatser och utvecklingsområden, inte till ordinarie verksamhet
och pågående projekts befintliga verksamhet
Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet
Ansökan kan avse utvecklingsarbeten som löper under 1-3 år
Ansökan ska före insändning godkännas av förvaltningschef eller motsvarande.
Samverkan mellan olika organisationer prioriteras
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b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för folkhälsoavtalet för respektive mål
under året. (Kopiera och använd en mall per mål.)
Mål:
Brott, våld, droger och intolerans.
Insatser:
Brottsförebyggande brobyggare- Är en del av kommunens brobyggaruppdrag (en kulturell och

språklig länk mellan utrikesfödda och det svenska samhället). De brottsförebyggande
brobyggarna har som roll att söka upp ungdomar och föräldrar för att motivera och stödja
ungdomar som befinner sig i riskzonen att begå brott eller ansluta sig till våldsbejakande
extremism.
Gruppen mot hedersrelaterat våld (HRV gruppen)- arbetar med att öka kompetensen bland
personal som möter hedersrelaterad problematik inom egna förvaltningarna men också riktat

till en större målgrupp inklusive allmänhet.
Inget att vänta på -syftar till att verka våldsförebyggande utifrån modellen "Inget att vänta
på" från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorJ. En
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsammans arbetat för att sprida
utbildningsinsatser inom skolan kring maskulinitets normer och genusperspektiv samt den
våldspreventiva metoden Människan bakom uniformen.
Samverkanskoordinator- Kommunledningskontoret har anställt en Samverkanskoordinator till
ett utvecklingsarbete som beräknas leda till effektivare samverkan internt och externt kring
barn och unga för att minska riskerna att barn och unga riskerar att 'ja/la mellan stolarna".
Tillsammans för en framtid utan våld- arbetar för att öka kunskapen inom och utom

Brottsofferjouren. Detta genom att ge stödpersoner, socialtjänsten, elevhälsan och polisen
mer kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck samt att lära sig hur man skapar
mötesplatser.
Maskulinitetsnormer och våldsprevention -.-Arbetet vänder sig till barn och elever inom

Uddevalla kommunala förskola och fritidshem och syftar till att förändra normer krig
maskulinitet, makt och våld som idag är allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som innebär
stora och kostsamma konsekvenser för både individ och samhälle.
Ja

Syftar målet till att minska skillnaderna i hälsa?
Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

Nej

!81

D
D

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

D

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

D

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?
Brottsförebyggande brobyggare - För att kunna implementera projektets erfarenheter i
kommunen gjordes en workshop med Högskolan väst i december 2018. Aktuella
frågeställningar var.
- Vilka behov skall brobyggarna fylla för kommuninvånarna?
- Vilken kunskap och kompetens krävs av en brobyggare?
- Vilken roll och funktion har brobyggare som profession?
- Organisation/placering och finansiering av brohyggarfunktionen?
Gruppen mot hedersrelaterat våld (HRV gruppen)- Genom aktiviteter har gruppen nått ut med

information och kunskap till de utsatta målgrupperna och till personal inom förskola och skola
genom exempelvis föreläsningar, olika träffar, litteratur och broschyrer.
Inget att vänta på - Ungdomarna har fått mycket kunskap och förståelse för de olika yrkena

polis, ambulans, räddningstjänst samt västtrafik. Korta ner allmän info framöver och låta
ungdomarna testa mer inom de olika yrkena. Ett önskemål är att ta in en till gruppledare för
att minska stress vid olika moment samt underlätta ifall en gruppledare är borta något
tillfölle.
Samverkanskoordinator- l det direkta arbetet med ungdomar är den mest effektiva insatsen

för att fånga upp dem tidigt att ge hjälp till en meningsfull sysselsättning (fritid och
sommarjobb) kan vara både genom att visa vad som finns i kommunen, följa med och vara ett
stöd och att ge ekonomisk hjälp. De ungdomar som har kommit igång med en meningsfull
sysselsättning har förbättrat sin skolnärvaro och sina skolresultat.
Tillsammans för en framtid utan våld - 15 stödpersoner från brottsofferjouren närvarande,

deltagare från kommunen, politiker och allmänhet. Föreläsningen har givit en bättre förståelse
och därmed också förutsättning för att bättre bemöta de som kommit till Sverige från andra
kulturer. Också att detta kan bidra till att man lättare kan ta kontakt och skapa mötesplatser
som underlättar för dessa komma in i samhället.

Maskulinitetsnormer och våldsprevention - Det genusvåldspreventiva arbetet tar lång tid att
implementera så att en långsiktig förändring sker. Vi ser att vilket förhållningssätt som
eleverna möts av påverkar vilka möjligheter de får att utveckla sin fulla potential. Vi ser att
killar utsätter killar men även killar utsätter tjejer för kränkningar samt att eleverna inte ges
likvärdiga förutsättningar för att delta i olika aktiviteter.

o

Medverkande aktörer:
Brottsförebyggande Brobyggare - tjänstemän från föräldraresursen, öppna förskolan, familjestöd,

mottagningsenheten för nyanlända barn, särskolan, kulturskolan, fritidsgården, hälsokällan,
integrationsenheten, arbetsmarknadsavdelningen. Politiker från arbetsmarknadsutskottet och
socialnämnden samt representanter från Högskolan Väst.
Gruppen mot hedersrelaterat våld (HRV gruppen)- Bornahuset i Trollhättan, Högskolan Väst,

Kvinnofrid i Trollhättan, Hälsokällan SFI samt Kriscentrum.
Inget att vänta på- Polisen, Ambulansen, Räddningstjänsten samt Västtrafik
Samverkanskoordinator- Externa: Polis, ambulans, brandkår, närhälsan i form av Dalabergs

vårdcentral/Ungas psykiska hälsa och ungdomsmottagning, VG-region, arbetsförmedlingen.
Interna: utöver socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen är Kultur och
fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnad, Arbetsmarknadsavdelningen/lntegration.
Tillsammans för en framtid utan våld - Uddevalla kommun, Hälsopolitiska rådet,

Länsfärsäkringar, Vuxenskolan, Bohusläns Museum och Cela grafiska. Brottsoffermyndigheten
Maskulinitetsnormer och våldsprevention- Trollhättan stad, Marcus Svensson (föreläsare),

Hälsokällan, Fyrbadat regionen.

Mål:
Jämlikhet i hälsa och inkludering
Insatser:
Utvecklingsmedel ideburen sektor- Handlar om att ta tillvara den resurs som civilsamhället är

och involvera dem i arbetet mot social hållbarhet. Syftet med ÖK Ide är att tillsammans arbeta
för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.
Bra· fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet - Föreningen Uddevalla Parasport arbetar för att

förbättra hälsan och livskvaliten hos personer med funktionsvariation.
Regnbågen på biblioteket - Projektet riktar sig främst till HBTQ-personer och deras anhöriga

men även till allmänheten. Målet är att nå en ny målgrupp som inte synliggjorts tidigare på
biblioteket, att sprida kunskap och information till bibliotekets besökare, visa att biblioteket
står för öppenhet och jämlikhet, jobba i kommunens anda för att skapa förutsättningar för
god livskvalite samt att bryta normer, intolerans och fördomar.
Cafe Svea - Potatisgårdens vänner - Genom erfarenhet, kunskap och kontakter från tidigare

projekt, planerar nu Potatisgårdens vänner att starta ett arbetsintegrerat företag. Målet är
att ge deltagarna ökad möjlighet till egenmakt och egen försörjning . Genom kunskap och
kontakter kan Potatisgårdens vänner erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling men även en
gemenskap och ett socialt sammanhang.
eosplay goes Uddevalla -arbetade med nördkultur, detta för att nå ut till ungdomar i 13-20

års åldern som inte är aktiva i någon idrottsförening eller inom musik. eosplay är en kreativ
och skapande kultur där personerna själva syr och skapar en dräkt för att sedan klä ut sig.
scout för alla åldrar och nationaliteter- syftar till att bygga broar över generationsgränser

n

och mellan svenskar och nysvenskar. Skapa och stärka relationer, öka kunskapen om och
ansvarskänslanfärden gemensamma jord vi lever på genom undervisning, samtal, lek, och
skapande tillsammans.
Stöd till stöttare- Städ till stöttare arbetar med att ge ensamkommande unga städ.

Målgruppen är 18+ antingen om de är 18 år fyllda eller ifall de har fått sin ålder uppskriven
till18 år.
Tillsammans för inkludering- målet med projektet är att utveckla och förbättra samverkan

mellan Uddevalla kommun och civilsamhället i integrations/rågar. l detta sammanhang
skapas även möjligheten att utveckla medverkande organisationers samarbete genom
erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter
Från burkaland till bikiniland-handlar om att öka integrationen mellan svenska ungdomar

och ungdomar med utomnordisk bakgrund. De vill även öka ungdomarnas kunskap om
jämställdhet samt äka interaktionen mellan killar och tjejer med utomnordiskt ursprung.
Genom projektet vill de ge ungdomar möjlighet att pröva olika aktiviteter som stärker deras
fysiska och psykiska hälsa och ger dem ökat självförtroende. Olika typer av samtalsmetoder
används för att ge ungdomar möjlighet att bli medvetna om sina olika fördomar och
bearbeta dessa.
Drömtoaletten och drömduschen -Detta projekt arbetar fär att öka elevers tillgång till att
gå på toaletten under skoltid eftersom det upplevs att toaletterna är ofräscha.
HBTQ Certifiering- RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och

queeras rättigheter erbjuder en certifiering så att de får konkreta verktyg för att arbeta
systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Certilieringen tar
utgångspunkt från heteronormen och HBTQfrågor men även andra diskrimineringsgrunder
diskuteras som etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet
samt religion och sexuell läggning.
Projektmedel Dalaberg - Genom projekt "Samverkan över gränser" har Mötesplats Dalaberg
under 2018 anordnat fyra träffar under perioden i samverkan med Svenska kyrkan och
studieförbundet Vuxenskolan: 31/1 Kvinnors rättigheter {40 besökare), 28/2 L/NK {12
besökare), 28/3 Skapa med akvarell {7 besökare), 18/4 Soheila Fors {83 besökare). 17 maj
2018 hölls en Hälsomässa på Mötesplats Dalaberg. Den var välbesökt och det fanns 19
utställare, b.la. Anhörigcentralen, Hälsokällan, Tandvården, Blodcentralen, Primärvården,
Projekt Hälsa i Sverige, Drogförebyggande samordnare m.fl.
Folkhälsopriset- Uddevallas folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser
inom folkhälsoområdet för att stimulera till fortsatt arbete i syfte att främja befolkningens
hälsa. Folkhälsopriset består av 10 000: -samt ett diplom. Folkhälsopriset delas ut årligen till
"enskild person/personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett
utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för Uddevallas invånare".
Välfärdsredovisning- Denna välfärdsredovisning skall ge en bild av hur jämlik hälsa är i

Uddevalla genom att dela in Uddevalla i 13 områden och titta på faktorer som har stor
inverkan på jämlika livsvillkor.
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Syftar målet till att minska skillnaderna i hälsa?
Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

Nej
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Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

~

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

~

D

D
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?
Utvecklingsmedel ideburen sektor - Folkhälsostrategen har under större delen av 2018 varit
kommunens processledare för ÖK-Ide men på grund av personalomsättning relaterat till
tjänsten ligger nu kommunens processledarskap på kultur- och integrationssamordnaren.
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalite - Påbörjat och genomfört stora delar av uppsatt

mål enligt ansökan. Utvärderar och utvecklar inför fortsättningen 2019.

Regnbågen på biblioteket - Det uppskattades med märkning av böcker i stället för specifik

hylla.
Cafe Svea - Vi väntar fortfarande på besked från Uddevalla kommun angående del av Lotcens

verksamhet samt IOP. Oklarheterna angående lokal och IOP har medfört att vi fått skjuta på
starten av verksamheten. Målet att start ett arbetsintegrerat socialt företag är ännu inte
uppnått. Vi har däremot skapat en ekonomisk förening, anställt personal och hyr en (tillfällig)
lokal.
eosplay goes Uddevalla - Lärdomen är att redan i projektskrivar/asen gör en riskanalys som
inkluderar risken att en tänkt ledare slutar, plus att man har en plan för hur projektet ska
kunna drivas utan den tänkta ledaren.
scout för alla åldrar och nationaliteter- Vi hade i projektets början svårighet att rekrytera

ledare vilket gjorde att vi inte kunde starta i april som planerat.
Stöd till stöttare - Det är viktigt att försöka engagera flera och sedan ha tid att stötta dessa så

att de blir så självständiga som möjligt. Att fortsätta att uppmuntra till att gå i skolan, ha
fritidsaktiviteter och fortsätta sitt liv är viktigt. Om dessa rutiner försvinner leder detta till att
ungdomarna får lättare att falla in i ett beteende där de gör sig själv illa eller håller på med
droger.
Tillsammans för inkludering- Under 2016 och 2017 var Tillsammans för inkluderingett

projekt med stöd av hälsopolitiska rådet, varefter det slutrapporterades. Dock valde vi att
fortsätta med verksamheten eftersom vi såg att den bidrog till ett gott samverkansklimat
mellan olika aktörer i Uddevalla och till att många konkreta integrationsinsatser genomfördes.
Vi fick lov att flytta med återstående HPR-medel till 2018, och fick också ytterligare 55 000 kr
från Hälsopolitiska rådet för att genomföra seminariedagen 12 oktober.
Från burkaland till bikiniland- Det har varit svårare än väntat att få till ett fungerande
samarbete med övriga gymnasieprogram. Endast frisörprogrammet och barn -och
fritidsprogrammet har deltagit. Där har det blivit många samtal elever emellan. För att detta
ska kunna fungera krävs det förberedelser innan eleverna träffas. Det märktes tydligt på
frisörprogrammet, när lärarna pratat igenom förväntningar på dem samt om vad och hur man
kan samtala så blev det helt andra samtal. Det är viktigt att det finns tydligt vad som
förväntas och varför man ordnar möten/träffpunkter.
Drömtoaletten och drömduschen - Under projektens gång önskade eleverna även

förändringar i duschar i idrottshallen samt i matsalen men de gick inte genomföra på grund av
ekonomi.
HBTQ Certifiering- Hela elevhälsan på gymnasiet har nu ökade kunskaper och tänker nu mer

normkritisk i bemötandet av HBTQ-personer.
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Projektmedel Dalaberg - Vi har initierat nattvandring på fredagar, dock behöver detta

utvecklas och ev. ha verksamhet för unga i samverkan med förenings/iv. Nötverket för kvinnor
är ju påbörjat, vi behöver även utveckla nätverk för män, b.la. i arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck, jobba mer gentemot ideburen sektor när det gäller brott, våld och droger.
Folkhälsopriset -Årets folkhälsopristagare blev Margareta Lunde Martinson med

motiveringen. "Margareta Lunde Martinson har länge arbetat med att stärka personer med
kognitiva funktionsnedsättningar för att öka jämlikheten och allas rätt till hälsa. Hon är en
eldsjäl som brinner för att synliggöra en grupp medborgare som riskerar åsidosättas i
samhället. Genom sitt arbete med "Min Lyxdag" lyfter hon hälsofrämjande aktiviteter på ett
nytt sätt."
Välfärdsredovisningen - Under 2018 har en Välfärdsredovisning för Uddevalla färdigställts

vilken presenterar det aktuella hälsoläget i kommunen. Redovisningen pekar på skillnader i
hälsa inom kommunens olika områden.

-.Medverkande aktörer:
Utvecklingsmedel ideburen sektor- Frivilligcentrum, Sv Väst, Friluftsfrämjandet, ABF
Fyrboda l, Brottsofferjouren, studiefrämjandet Bohuslän norra, Folketshus, Lokal-TV Uddevalla
kommun, Svenska kyrkan, Coompanion Väst, Tehus Fyrboda/, Potatisgårdens vänner,
Folkuniversitetet Distrikt Väst, Dansvänner i väst, Titan Gym, Uddevalla FN-förening, Ljungskile
folkhögskola, Reinos vänner, Svea kaffe och mat, Rädda Barnen i Ljungskile, Agapes vänner
Uddevalla, Munkedal, Tanum, Socialtjänstförvaltningen, Kommunledningskontoret, Barn

och utbildning
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalite - Barn och Utbildningsförvaltning, Kultur och
Fritidsförvaltning, Socialförvaltning, Föreningar ingående i Föreningen Uddevalla Open
Parasport, Bohuslän - Dals Parasportförbund, Svenska Parasportförbundet, Special 0/ympics,
SISU/Västra Götalands Idrottsförbund.
Cafe Svea - studieförbundet Vuxenskolan, samordningsförbudet Finsam, Coompanion, Vägen Ut
Branneby, Svenska kyrkan Dalaberg, Tillväxtavdelningen, Arbetsmarknadsenheten, ansvarigt
kommunalråd, ordförande i socialnämnden, arbetsförmedlingen.
Regnbågen på biblioteket - skrivarworkshop med Marcus Tal/berg.

Cosplay goes Uddevalla - Närdimperiet
scout för alla åldrar och nationaliteter- Svenskakyrkan och Södertullskyrkan,
kyrkogårdsförvaltningen
Stöd till stöttare- Agapes vänner, IOP:t mellan Ljungskile folkhögskola, Svenska Kyrkan,
Agapes vänner, Uddevalla kommun, Rädda barnen och Räddningsmissionens
fadderverksamhet
Tillsammans för inkludering- 14 organisationer/ verksamheter deltog i planeringsgruppen för
årets kultur- och integrationsmässa, 12-13 oktober på Bohusläns museum, ca 2800 deltagare.
Fredagen 8 föreläsningar och panelsamtal samt en framtidsworkshop med ca 150 deltagare
från 45 organisationer/ verksamheter, ink/. politiska partier, utbildningar, föreningar,
kommunala verksamheter och näringslivsrepresen tanter. Framtidsworkshopen gjordes som en
stordialog i samarrangemang med ÖK ides arbetsgrupp.
Från burkaland till bikiniland - Barn och fritidsprogrammet Agneberg, Frisörprogrammet
Östrabo, Lysekil Gullmarens Centre Court Tennisklubb, Kyrkeviks Boulder, klubb Lysekil.
Drömtoaletten och drömduschen - Projektet genomfördes i samverkan inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt tillsammans med Barn-och utbildningsförvaltningen och
HYFS samt med stöd från Hälsopolitiska rådet.
HBTQ Certifiering- RFSL
Projektmedel Dalaberg -Svenska kyrkan och studieförbundet Vuxenskolan
Folkhälsopriset- Hälsopolitiska rådet, kommunikationsavdelningen, media
Välfärdsredovisningen -Samarbete i utgångspunkter med utvecklare och statistikansvariga i
kommunens förvaltningar. Avstämning med förvaltningsledningarna. Närmare samarbete har

skett med översiktsplanerare, GIS ansvarig på strategisk samhällsutveckling och utvecklare på
kommunens förvaltningar.

4. Folkhälsostrategens yrkesroll
Vilka är de största/huvudsakliga processerna eller uppdragen som du har varit involverad
i under året?

Min företrädare i rollen som folkhälsostrateg var mycket involverad i
Välfärdsredovisningen. l övrigt har jag svårt att säga hur involverad folkhälsostrategen
har vart i de olika insatserna.
l hur stor omfattning har ovanstående arbete varit på eget, folkhälsorådet eller andra förvaltningar/nämnd
initiativ? (uppskatta i %)
Möjlighet att motivera svaret: Klicka här för att ange text.

5. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga .

6. Avslutande kommentarer
Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och som inte
har redovisats under rubrik 1- 5 kan det skrivas här.
Klicka här för att ange text.

7. Underskrift
den

Ordförande i folkhälsorådet

l

2019
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-02-18

Handläggare

Folkhälsostrateg Fredrik Andersson-Öqvist
E-post

fredrik.andersson-oqvist@uddevalla. se

Överflyttning av utvecklingsmedel från 2018 till 2019 gällande
projekt Samordningskoordinator
SammanfaHning

Det har inkommit en ansökan från projekt Samordningskoordinator om att flytta över
222 000 kr, som inte använts under 2018 till2019.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18
Ansökan om överflyttning av medel for samverkanskoordinator från 2018 till 2019
Förslag till beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att godkänna överflyttning av kvarvarande utvecklingsmedel, 222.000 kr, från 2018 till

2019

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Västra Götalandsregionen

Fredrik Andersson-Öqvist
Folkhälsostraget

Dnr KS

2018/00767

Anteckning från presidiemöte

2019-02-·tt1\

Överflyttning av utvecklingsmedel från 2018 till 2019
Sammanfattning
Det har inkommit en ansökan från projektet "Samverkanskoordinator" om att flytta över
pengar som inte använts under 2018 till 2019.

Hälsopolitiska rådets forsta möte for 2019 är den 26 februari, då denna fråga kommer
att tas upp, men då Västra Götalandsregionen behöver ha ett snabbare beslut så tar
presidiet upp detta på dagens presidiemöte.

Beslut
Hälsopolitiska rådets presiclie fareslår hälsopolitiska rådet besluta

att godkänna överflyttning av kvarvarande utvecklingsmedel från 2018 till 2019 for
projektet Samverkanskoordinator.

Ann-Charlotte Gustafsson
Ordforande Hälsopolitiska rådet

1(1)
Dnr 2018/767

Ansökan om överflyttning av medel för
samverkanskoordinator från 2018 till 2019
2018-12-27

Handläggare
Ulrika Engelbrektsson
Telefon +46522697499
Ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se

Uppdrag !ör samverkanskoordinator
•
•
•
•

•
•

•

Utgångspunkt i ett socialt investeringsperspektiv det vill säga att genom tidigt förebyggande
insatser förebygga ohälsa och kostnader senare i livet.
Målgrupp barn och unga som på sikt riskerar att hamna i utanförskap, psykisk
ohälsa, missbruk kriminalitet eller liknande samt deras familjer.
Syfte att skapa ett gränsöverskridande långsiktigt system för förebyggande samverkan kring
barn och unga som är strategiskt effektivt.
skapa och driva fungerande nätverk,
driva implementering av det sociala investeringsperspektivet,
tillskapa återkommande träffar för såväl baspersonal som chefer, där samverkan byggs genom
ökad förståelse för och kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar
Arbetet bör ske i nära samverkan med verksamhetschefer för Socialtjänst och
förskola/skola och i dialog med övriga förvaltningar.
Till styrgrupp föreslås utsedda chefer från Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialtjänst på minst avdelningschef-/verksamhetschefsnivå med rapportskyldighet
till ett "presidium BUN-SN".
Projekttiden är till för att skapa förutsättningar för ett investeringstänkande och
tydliggöra synkronisering mellan aktörer.

Postadress
45130 UDDEVALLA
www.uddevalla.se

Besöksadress
Vorvsvögen 1
E-post

Telelon (vx)
0522-69 60 00

l (5)
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Förslag på aktiviteter:
Förslag och aktiviteter för 2019 kan kopplas till Det goda livet i Västra Götaland, plan för Psykiska
hälsa 2018-2020 och Hälsopolitiska rådets prioriterade områden.

•

Finansiering konferensavgift till den Nationella konferensen Suicidprevention 2-3
oktober, Norrköping.

Under parollen "Tillsammans för livet" samlar konferensen deltagare från en mängd olika
verksamheter- allt frän psykiatri, socialtjänst, skola, blåljus och myndigheter till ideella
organisationer och personer med egen erfarenhet. I programmet ges möjlighet att ta del av ny
forskning och teoribildning samt kunskap och erfarenheter som belyser suicidproblematik från olika
perspektiv. Suicidprevention är en angelägenhet för hela samhället där inte minst ideella
organisationer och civilsamhällets olika verksamheter är en växande kraft för att nå ut med
information och kunskap om hur självmord kan förhindras.
10 platser till ex elevhälsoteam skolan, handläggare socialtjänst, blåljuspersonal .
Kostnad konferensavgift, logi och resa: ca 5000 kr/person
Sammanlagt: 50 000 kr

•

Finansiering av fortbildning till de nätverk/samverkansgrupper som startats upp och
leds av samverkanskoordinator.

Exempel på fortbildning som behövs i grupperna för att kunna utveckla arbetet gentemot barn och
unga och det sociala investeringsperspektivet
Förslag på utbildning från Andreas Magnusson, VD för svenska institutet för sorgbearbetning, en
utbildning som ger verktyg för att hantera förändringsprocesser.
Upplägg och info:
Metoden används som ett verktyg i att gå vidare och släppa känslomässiga barriärer från ex
upplevelser i barndomen. Metoden ger en positiv utveckling och hjälper individen att inte fastna i
alternativa sätt att hantera svåra situationer som, alkohol, droger, kriminalitet, destruktiva tankar,
svårighet att ta sig igenom skolan.
Metoden heter "sorg bearbetning" då den har sitt ursprung i att hjälpa föräldrar att gå vidare efter
förlusten av ett barn. Den har använts i över 40 år. Metoden används på alla typer av förluster och
förändringar i livet. (dock så behövs en fördjupad utbildning för attjobba med trauma och mobbing
då det handlar om utsatthet av grupp eller återkommande.)
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I metoden lär man sig att bryta destruktiva mönster och får verktyg att ta eget ansvar. Förluster och
förändring handlar inte om den andra personen, därav behöver man ej möta den personen för att gå
vidare.
Metoden gräver inte i det undermedvetna utan man tar i saker som personen går och tänker på. Det
handlar om en bearbetande process.
När man gått utbildningen blir man certilierad och kan även hålla utbildningar i metoden, inte
certifiera andra men lära förhållningssättet till ex kuratorer och andra viktiga vuxna som möter våra
ungdomar samt hålla föreläsningar. Anders Magnusson som är grundaren i Sverige kommer själv
från ett liv i missbruk och kriminalitet som han med hjälp av denna metod tog sig ur. Han har hjälpt
andra att gå vidare och metoden används även på behandlingshem och i vissa skolor, och av
kuratorer.
H ur går metoden till?
Från ålder 12-13 år och uppåt. En bearbetning innebär l träffi veckan i 8v, med hemuppgifter. För
ungdomar kan man behöva hjälpa till med hemuppgifterna då motivationen till "läxor" eller
svårigheten att få till kanske inte alltid finns där. Detta innebär att du tillsammans med ungdomen
går igenom en förlust/förändring, nästa tar 3 träffar.
En förenklad version för yngre eller som ett första steg att våga även för ungdomar, ca 30min-l
timme. Det är samma teknik. Man gör övningarna tillsammans och hjälper till med en specifik
situation. Man går med hjälp av metoden igenom vald situation och hjälper till att lösa och komma
vidare. Tekniken bidrar till att få undan känslomässiga blockeringar.
För ungdomar är det bäst att jobba enskilt, vuxna bättre i grupp.
Grundutbildningen kan ges till ex 2 st i de nätverksgrupper som tas upp i denna ansökan. De blir
certifierade i att lära ut metoden och dess förhållningssätt samt hålla föreläsningar, men de kan ej
certifiera andra i metoden. Med 2 st utbildade i kommunen har vi möjligheten att lära ut metoden
till kollegor i nätverksgrupperna men även till andra personalgrupper som arbetar med
förändringsprocesser.
Kostnad ca 14 000 kr/person.
Om vi utbildar 2 st innebär det en kostnad på 28 000 kr.
Lokalhyra, material mm för att kunna hålla föreläsningar och implementera metoden i kommunens
verksamheter lO 000 kr.
Sammanlagt: 38 000 kr
En positiv sidoeffekt av att arbeta med metoden kan bli att vi får verktyg i kommunen att även
jobba med brottsoffer och avhopparverksamhet (ex fryshusets passusverksamhet). Idag finns det
inget organiserat stöd från kommunens sida när det gäller de här frågorna.

•

Gemensam dag för chefer och baspersonaL Utbildning kring posttraumatiskt
stressyndrom och kunskapsutbyte om förvaltningar och uppdrag.
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Många av de ungdomar som professionella arbetar med idag både i förebyggande men även akuta
situationer lider av posttraumatiskt stressyndrom. Det finns för lite kunskap för att arbeta med dessa
ungdomar idag.
Förslag: En heldag med föreläsning på förmiddagen för både chefer och baspersonaL
Resterande del av dagen skall användas till att diskutera gemensamma förutsättningar och
förväntningar kring hur vi ska arbeta med ungdomar utifrån det sociala investeringsperspektivet
Frågor som ska bearbetas bör vara:
Begreppsdefinition-våra förvaltningar går in med olika ingångar i möten och begrepp har olika
betydelse beroende på vem du frågar. Ex på begrepp som behöver tydliggöras och få en gemensam
syn på:
Samverkan-samarbete och samordning
Kunskapsutbyte om varandras uppdrag, idag finns det en mängd förväntningar från såväl chefer
som baspersonal om vad kollegor bör/ska göra men förväntningarna stämmer inte med uppdragen.
Det görs inga gemensamma orsaksanalyser när det behövs och de rutiner vi har idag för ex SIPmöten följs på varierande sätt i verksamheterna. Detta måste tydliggöras för att samverkans ska
kunna fungera tillfredställande.
En dag med syfte att kunskapshöja och utveckla samverkan skall fortsättningsvis ske löpande minst
l gång per år.
Kostnad: Lokalhyra, lunch, fika 35-40 personer, exkl moms
20 000 kr.
Föreläsare: ca 30 000 kr
Sammanlagt 50 000 kr
•

Medel till Sociala Insatsgruppens aktiviteter:

Utifrån den sociala insatsgruppens uppdrag att arbeta med tidiga förebyggande insatser har gruppen
sett att det som ger resultat är att hjälpa och stötta barn och unga till en meningsfylld fritid och
sysselsättning i form av sommarjobb eller dylikt. Sociala insatsgruppen består av representanter
från skola, kultur och fritid, socialtjänst och polis. Genom att göra studiebesök med syftet att visa
vad det finns att göra för ungdomar i kommunen kan gruppen hjälpa ungdomarna att välja en annan
väg än den kriminella. Idag har ex hjälp med fritidsaktiviteter finansierats med ansökningar till
hjälporganisationer som Lions.
Om den sociala insatsgruppen kan ta del av fortbildningsförslagen och få medel för finansiering till
ungdomarnas fritidsaktiviteter ex årsavgifter, träningskort och busskort för att ta sig till jobb eller
fritidsaktivitet kan gruppen utveckla arbetet och fånga upp fler ungdomar vilket i sin tur leder till
ökade skolresultat och mindre placeringar.
Budgetförslag:
Medel till ex aktiviteter, busskort och studiebesök:
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4000 kr per ungdom
10 ungdomar/år vilket innebär en sammanlagd kostnad på 40 000 kr.
Önskemål har inkommit från den operativa gruppen att få fortbildning i PTSD. En föreläsning om
PTSD kan arrangeras tillsammans med ex Introduktionsprogrammen och vara öppen for flera
verksamheter.
Sammanlagd kostnad för lokal (Östrabo aulan) och föreläsare ca 30 000 kr.

•

Medel till nätverket Unga i fokusgruppens aktiviteter:

Representanter från ungdomsmottagning, barn och utbildning, socialförvaltning och kultur och
fritidsförvaltningen träffas regelbundet med syftet att arbeta med gemensamma aktiviteter och fånga
upp barn och unga i riskzon.
Under 2019 kommer gruppen att arbeta med 3 teman:
-Rasism och extremism av olika slag
-Alkohol-narkotika-doping-tobak
-Psykisk hälsa
Samverkansarbetet kommer främst att ske med finansiering av befintliga medel men för att
möjliggöra ett utökat samverkansarbete med ex inköp av gemensamt material och medel direkt
riktade till målgruppen, ta in externa föreläsare kan förutsättningarna for att få igång en god
samverkan öka.
Budget for Unga i fokus:
20 000 kr.

Under året 2018 har några av projekten inte lyckats med att nyttja sina medel till fullo. Detta leder till
att 7 stycken projekt önskar att få flytta över dessa medel till 2019. Nedan följer en lista på de
projekten som önskar denna överflytt.

Projekt med beviljade medel som skulle avslutats 2018
Regnbågen på biblioteket- 21 OOOkr
Regnbågen på biblioteket önskar att flytta över dessa medel till 2019 års samarbete med
Uddevalla Pride.

Inget att vänta på- 32 OOOkr
Deras plan för medlen är att fortsätta arbetet enligt vad syfte och plan var för ansökan .

Projektmedel Dalaberg- 63 OOOkr
Power of Pink startats upp hösten 2018, de har gjort ett studiebesök i Brighton och besökt
verksamheter för kvinnor, de berättade att det fanns andra intressanta
verksamheteter/organisationer som arbetade mer övergripande med integration inom b.la .
heder, arbete mot hatbrott, drogförebyggande mm. Detta medförde att Projektmedel
Dalaberg har som ide att även de åka på studiebesök till Brighton och dit skulle då de
kvarvarande medel nyttjas.
Preliminärt planerade deltagare för studiebesöket:
Föreningar verksamma i Navet (eller enbart studieförbund)
3 representanter- studieförbundet Vuxenskolan, ABF och studiefrämjandet
Svenska kyrkan - Ingemar Humlen/Catharina Svensson
Fritidsgårdarna - Maria Lehto
Integration- 3 tjänstepersoner (finansieras av egna medel)
Totalt 8 personer, varav fem finansieras av HPR.

Samverkanskoordinator- 222 OOOkr
Bifogar ansökan
Summa: 338 OOOkr

Projekt med beviljade medel som fortsätter 2019
Från burkaland till bikiniland - 41 OOOkr

Har en plan för nästa termin där de kommer att ha ett utökat samarbete med
Agnebergsgymnasiet, barn och fritidsprogrammet samt GLU Margretegärde. Därför
kommer de att behöva ha kvar resterande medel till nästa år. Det handlar om
ledarutbildningar ex genom paddling, men även teaterbesök (integrerat med
svenskundervisning).

Hedersrelaterat våld - 33 OOOkr
De pengar som blir kvar kommer HRV att anordna föreläsningar för personal, köpa in
litteratur men också vidareutbilda oss inom HRV projektet såsom studiebesök och utbildning.

Maskulinitetsnormer och våldsprevention - 28 OOOkr
Under 2018 arbetade förskolan med framtagandet av den strategiska jämställdhetsplanen
som sjösattes under senhösten-2018. Under 2019 kommer förskolan bl. a använda de medel
som vi ansökte om till att kunna genomföra en gemensam föreläsning för all
färskolepersonal kring jämställdhet och genus. Denna kompetensinsats är kopplat till
utvecklingsarbetet/projektet kring Maskulinitetsnormer och våldsprevention i förskola och
fritidshem, samt till den strategiska jämställdhetsplanen för förskolan . Förutom föreläsning
kommer medlen att användas tilllitteratur och eventuelle workshops.

Summa: 102 OOOkr
Totalt utgående balans 2018 i tkr: 338 + 102 = 440

Uppföljning budget 2018
Lön och övriga omkostnader,
samt tvärsektionelit folkhälsoarbete

Projekt enligt plan:
10435 Suecidprevention
10451 scout för alla åldrar och nationaliteter
10452 Stöd till stöttare
10453 Tillsammans för en framtid utan ..
10454 Bra fysik ger god hälsa och livskvalite
10458 Cafe Svea
10475 Välfärdsredovisning
10179 Utvecklingsmedel Tureborg
10365 Tillsammans för inkludering
10400 Brottsförebyggande brobyggare
10457 Drömtoaletten & Drömduschen
10455 HBTQ certifiering

Utfall:
-3 000 kr

Prognos var i dec +9 000 kr

Vill överföra till 2019:
Projekt med beviljade medel som skulle avslutats 2018
10177 Projektmedel Dalaberg

63 000

Fortsatt arbete enligt ansökan 2019
Prognos var i dec +30 000 kr

104011nget att vänta på

32000

Fortsatt arbete enligt ansökan 2019

10362 Regnbågen på biblioteket

21000

Fortsatt arbete enligt ansökan 2019
Prognos var i dec +10 000 kr

10363 Samverkanskoordinator

222 000

Summa:

338 000

Ansökan om att flytta över medel för
fortsatt arbete kring prioriterade
grupper/områden.
Prognos var i dec +166 000 kr
Prognos var i dec 232 000 kr

Projekt med beviljade medel som fortsätter 2019
10182 Förebyggande arbete mot
hedersrelaterat våld

33 000

Fortsatt arbete enligt ansökan 2019

10403 Frän Burkaland till Bikiniland

41000

Fortsatt arbete enligt ansökan 2019

10456 Maskulinitetsnormer och
våldsprevention

28 000

Fortsatt arbete enligt ansökan 2019.
Hade i dec ansökt om att återbetala
57 000 kr. Ok att ändra efter mail från
Agneta/VGR.

Summa:

102 000

Prognos var i dec 72 000 kr

Total utgående balans 2018 i tkr: 338 + 102 = 440

Vill återbetala:
Projekt med beviljade medel som vill återbetala
10450 CosPiay goes Uddevalla

24088

Vill återbetala 24 088 kr Pga. Personal
som slutat, samt sjukskrivning. Detta
har bidragit till att alla aktiviteter inte
kunnat genomföras enligt ansökan. OK
att behålla då de understiger 50 000.
(Enligt ök med Agneta 181220}

