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Sommontröde
Plols och lid

Hälsopolitiska rådet

ledomöler

Gunilla Magnusson (MP), Ordförande kommunstyrelsen
Carin Ramneskär (M) kommunstyrelsen
Babak Chalousi (C) t.o.m. 16.10 del av $ 11
Stefan Skoglund (S) kommunstyrelsen t.o.m. 15.00 del av $ 10
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Angelika Lundgren Bielinski (M) vice ordforande, Norra hälso - och
sjukvårdsnämnden fr.o.m. 14.20 del av g 10
Ulla Börjesson (S) Norra hälso - och sjukvårdsnämnden t.o.m. 15.00 del

Stadshuset, Kompassen, vån 4, k1.13:00-16.30

av$10

övrigo

Hans-Lennart S chylberg forvaltningschef, barn och utbildning
Christer Fransson, avdelningschef socialtjänsten
Stellan Hedendahl, strateg kultur och fritid
Carina Johansson, ftirvaltningschef samhällsbyggnadsforvaltningen
Anders Olsson, verksamhetschef primärvården t.o.m. $ 11
Vanda Oskarsson, Enhetschef Ungdomsmottagningen t.o.m. del av $
Laine Västrik, klinikchef folktandvården
Linda Tersing, folkhälsostrateg kommunledningskontoret
Teresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg kommunledningskontoret

Utses otl justero

Jusleringens plols och lid

Paragrafer

$$ 8-14
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Underskrift

Anna Erlandsson
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Dnr KS 291164

Presentation vikarie för folkhälsostrateg - Linda Tersing
Sqmmqnfqttning
Presentation av Linda Tersing, folkhälsostrateg, som kommer att vikariera för Theresia
Diago Bengtsson.
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Dnr KS 291165

SWOT analys av hälsopolitiska rådet
Hälsopolitiska rådets ledamöter och tjänstemän delas in i grupper av Theresia Diago
Bengtsson, folkhälsostrateg tillväxtavdelningen kommunledningskontoret, för att göra
en SWOT analys.
SWOT-analys ( namnet SWOT kommer från orden "strengths", "weekness",
"opportunities" och "threats" ) är ett planeringshjälpmedel vid en strategisk översyn.
Ett av huvudsyftena med en SWOT-analys iir att genom granskning av styrkor,
svagheter, hot och möjligheter i den redan befintliga strategin värdera de starka och
svaga sidorna. I detta tydliggörs påverkan från organisationens omvärld och man kan
identifi era möj ligheter att hantera omvärldens stiindiga förändringskrav.

En genomgång av vad grupperna kommit fram
noteras av folkhälsostrategen.
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Dnr KS 291166

Ny formatering för rådet
Theresia Diago Bengtsson samt Linda Tersing, folkhälsostrateg
kommunledningskontoret har innan rådets möte fått in feedback från rådets medlemmar
kring nuvarande form samt vad en omorganisering skulle kunna innebära för rådet.

Exempel på åsikter som framkom angående nuvarande form var
att tjänstemiin har lite mer plats än politiker, förslag delade möten
att kommunledningskontoret bör ha mer framträdande roll
att det är ftir få diskussioner, kanske på grund av att det är en stor grupp
alt den politiska representationen är bra

-

Exempel på åsikter som framkom gällande omorganisering var
- att endast de stora partierna är representerade
- ftirre deltagare kan vitalisera diskussionema
- dela ut ansvarsområden till deltagare ftir att få ett ökat engagemang
Exempel på övriga åsikter var att
eventuell ersättare till ftirvaltningschef behöver mandat
initiera och driva fler ärenden till kommunstyrelsen
genomftira folkhälsodagar med tema mot folkhälsomål, prioriterade områden

-

Denna feedback tillsammans med SWOT analysen ligger till grund ft)r fortsatt
diskussion i grupperna for en ny formatering för rådet. Bland annat diskuteras att rådet
behöver ett tydligare uppdrag, attvarje möte ska ha olika teman och uppftiljning av
pågående projekt.
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Dnr KS 291167

Fokusområden för rådet
De prioriterade områden som rådet har haft är: Brott, våld, droger och tolerans samt
Inkludering och jiimnlikhet i hälsa.

Ovan området är breda och omfattande och skulle behöva tydliggöras genom
fokusområden och genom att dela upp dem i fler olika områden.

Hälsopolitiska rådets ledamöter och tjiinstemän diskuterar olika möjliga fokusområden,
till exempel integration, psykisk ohälsa, fullftilja studier, våldspreventivt arbete samt
äldre och livskvalitet.
Ett önskemål från rådet var attman skulle göra en utredning kring vad som idag görs
inom ovanstående områden ftir att få en helhetssyn kring de insatser som idag finns.
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Dnr KS 291168

Gemensam utbildning rådet hösten 2018
Gällande gemensamma utbildningar vill man i rådet att dessa ska ha en koppling till
rådets fokusområden. Ett område att börja med är till exempel äldre och livskvalitet.
Folkhälsostrategen fortsätter planera ftjr en utbildning skulle under hösten 2018 samt en
under våLren 2019.
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Dnr KS 2018/00127

Folkhälsopriset - genomgång av de nominerade
Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 att instifta ett folkhälsopris med syfte aff
uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt
arbete ftir att främja befolkningens hälsa och ftirebygga ohälsa.
Priset utdelas årligen till enskild persorVpersoner, ftirening, organisation, ftiretag eller
ftirvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat ftir att främja hälsa eller forebygga ohälsa
ftir Uddevallas invånare. Allmänheten men också organisationer, ftiretag och ftirvaltningar
äger fitt att lämna ftirslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt att
själv ftreslå lämplig pristagare.
Uddevalla folkhälsopris består av ett diplom samt l0 000 kronor.
En sammanställning över de nominerade delas ut och synpunkter och ftirslag på pristagare
lämnas till folkhälsostrategen. Beslut om folkhälsopriset tas på nästa sammanträde.
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Dnr KS 291169

Regionens sociala investeringsmedel - Presentation och
diskussion
Theresia Diago Bengtsson, folkhalsostrateg kommunledningskontoret informerar om
regionens sociala investeringsmedel. Utftirarverksamheter kan tillsammans med
kommuner ansöka om medel för hälsofriimjande och ftirebyggande insatser for barn och
ungaupp till 15 år. Sista ansökningsdagen är 15 september 2018.
gionutvecklingsnåirnnden, folkhälsokommittdn,
hälso- och sjukvårdsntimnderna och rättighetskommiudn.
- Insatsen ska ske i tidig ålder eller process
- Testa nya arbetssätt mellan parter
- Pröva och dra liirdom av metoder
- Målgrupps - och behovsanalys ska vara väldefinierad
- Insatsen ska vara avgränsad
Fokus på uppftiljning och utvärdering av sociala och ekonomiska effekter
Processen är en samverkan mellan
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