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Hälsopolitiska rådet

2016-01-14

Sammanträde
Plats och !Id

Hälsopolitiska rådet
Kompassen, 13:00-16:30

Ledamöter

Sven Bassler (MP) Ordförande
Ingela Ruthner (M)
Stefan Skoglund (S)
Kerstin Wallsby (V)
Ulla Bötjesson (S) Norra hälso-och sjukvårdsnämnden
Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschefbarn och utbildning
Bo Lundgren, förvaltningschef socialtjänsten
Katarina Hansson, förvaltningschef kultur och ti·itid
Magnus Dejevik, avd. chef kultur och fritid
Paula Nyman, stabchef stadsbyggnad
Mats Johansson, Räddningsförbundet Mitt Bohuslän
Anders Olsson, verksamhetschef primärvården
Ylva Bryngelsson, folkhälsout vecklare kommunledningskontoret
Anna-Lena Lundin, sekreterare kommunledningskontoret

Utses att justera
Jusleringens plats och lid
Underskrift sekreterare

Underskrift ordförande

Justerandes signatur

Paragrafer
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§l

Dnr KS 2750/75

Upprop
Ordförande hälsar välkommen och förrättar upprop.
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§2

Dnr KS 2707/43

Rundan -aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
Stefan Skoglund (S)
Socialtjänsten har haft ett ansträngt läge under hösten p.g.a. det stora antalet
nyanlända, men nu har trycket minskat och man börjar komma i fas.
Socialnämnden har klarat budgeten för 2015.
Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef barn och utbildning
Lokalbristen är ett stort problem, förvaltningen får en svår arbetssituation om man
inte kan lösa lokaler för skola och förskola. Det är även svårt att få tag i behörig
personal.
Hans-Lennart lämnar också ett boktips "Gränsöverskridande chefskap" en bok om
att man måste jobba över gränser, fdr att få ett bra utfall.
Mats Johansson, Räddningstjänstforbundet Milt Bohuslän
Alla nya flyktingboende som kommunerna snabbt har fått ta fram, skall ha ett
fungerande brandskydd, vilket räddningstjänstförbundet har jobbat mycket med.
Man har gjort en extra informationsatsning/utbildning med temat "bränder i
boende" Fokusområde har varit Hovhult/Dalaberg med stor andel invandrare.
Utbildningen har skett tillsammans med Uddevallahem och med tolkar på flera
språk, och har uppplevts positivt, så under 2016 planerar man att informera i fler
bostadsområden.
Paula Nyman, stabch~fsamhällsbyggnad
Man har skärpt upp rutinerna för bygglov för flyktingboenden, tillsammans med
räddningstjänstförbundet så det skall fungera bättre i fortsättningen.
Från 111 2016 har tekniska kontoret och miljö och tadssbyggnad slagits ihop till en
gemensam fdrvaltning, samhällsbyggnad. 5 nya avdelningechefer har tillsats och
man tror att runt halvårsskiftet skall arbetet ha kommit i fas.
Beslut är taget på att bygga ett utegym vid parkeringsplatsen vid Bjursjön.
Projekt som kommer att startas upp under 2016 är t.ex.
-Tillgänglighetsdatabas
-Cykelkarta
-Karttittskåp för t. ex. vandringsleder
Katarina Hansson, förvaltningschef kultur ochfritid
Snökanonerna vid Sanders Dalar har mottagits väldigt positivt, dock har det varit
lite parkeringsproblem, speciellt första helgen.
Man kommer att anordna simkunnighetsdagar i simhallen under påsk.
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Ingela Ruthner, (M)
Tipsade om hur Angereds gymnasiet jobbar med integrering, få ut eleverna ur
närområdet för att lättare lära sig svenska, (Se SVT2 Forum)
Bo Lundgren, förvaltningsch~f socialtjänsten
Det pågår ett friskvårdsprojekt för ca 220 av socialtjänstens anställda. Man kan
märka redan, efter de första 2 månaderna, att sjukfrånvaron blivit lägre.
Sven Hassler (MP)
Ställde sig frågan: Vad är relationen mellan hälsa och social hållbarhet?
Kan det vara en rimlig livslevalite för alla.
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§3

Dnr KS 2014/00396

Budget/ekonomi Hälsopolitiska rådet 2015
Sammanfattning
Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan
kommunen och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjnkvårdsnämnd. Avtalet
avser samverkan och samfinansiering av Hälsopolitiska rådet och gemensamma
folkhälsoinsatser i Uddevalla.
Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas senast 25 januari vatje år och sedan
tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommunstyrelsen i Uddevalla
kommun.
Redovisningen beskriver insatser som finansierats med folkhälsomedeL
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-05
Uppföljningsdokument Kommunledningskontoret 2016-01-12
Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar

att godkänna redovisningen får vidarebefordran till Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
och kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2015/00252

Budget/ekonomi Hälsopolitiska rådet 2016
Sammanfattning
Enligt gällande avtal mellan Uddevalla kommun och Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden ska folkhälsoarbetet utgå från en gemensamt framtagen
dokumentation med beskrivningar kring prioriteringar, målgrupper och mål/delmål för
insatser.
Denna dokumentation består i Uddevalla av strategisk plan (kommunfullmäktiges
prioriteringar och mål), broschyren "Hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel" (rutiner,
prioriteringar och kriterier för Hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel) samt en årlig
utvecklingsplan.
Utvecklingsplanen "Folkhälsa 20 16" beskriver organisation, styrning och
utgångspunkter för arbetet med social hållbarhet/folkhälsa i Uddevalla samt vad de
ekonomiska medel som Hälsopolitiska rådet förfogar över går till.
Utvecklingsplanen kan med fördel användas i kommunikation internt och externt i
kommunen för att bidra till kunskap och måluppfyllelse kring folkhälsa och finns såväl i
digital form som tryckt pappersvariant Tryckta exemplar för utdelning kan erhållas från
folkhälsoutvecklaren.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-05
Utvecklingsplan 2016
Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar
Att godkänna utvecklingsplanen och åtar sig att sprida den inom respektive
organisation.
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Dnr KS 2015/00684

Folkhälsopris 2016
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 utdelas 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. 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.
Uddevalla folkhälsopris består av ett diplom samt l O 000:-.
Tidsplan 2016:
2016-02-01-2016-03-15
Nomineringstid (annonsering, registrering)
2016-04-07
Hälsopolitiskt råd -genomgång av nominerade
2016-05-02
Sista dag för ledamöter i Hälsopolitiska rådet att föreslå/nominera ytterligare lämpliga
pristagare
2016-05-24
Hälsopolitiskt råd -beslut om mottagare av årets folkhälsopris
2016-06-08
Kommunfullmäktige -utdelande av folkhälsopriset
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-04
Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar

att godkänna föreslagen tidsplan för processen kring folkhälsopriset 2016, samt
att uppdra åt folkhälsoutvecklaren att offentliggöra möjligheten att nominera mottagare
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Dnr KS 2792/96

Reflextioner/funderingar kring folkhälsa, nuläge och framåt
Rådets deltagare delades in i två grupper och diskuterade dessa frågor:
l. Kan vi förbättra rådets arbetssätt/möten?
2. Bidra till ökad kunskap om foll<hälsa och social hållbarhet bland politil<er
och anställda i Uddevalla. Hur?
3. Vårens utbildningsdag Tema?
4. Särsidida områden att priritera inför budget 2017?
Sammanställning av synpunkter som framkom från bägge grupperna, på respektive
fråga.
Fråga l.

- Bra att vi börjar kl. 13:00
- Mötena är långa - måste de vara det?
- Koppling till förvaltningarnas arbete?
- Hur skall vi bedöma rådets effektivitet? Antal personer?
-Temamöten: Fler korta utbildningsinslag med efterföljande dialog på
ordinarie möte.
-Hur förhåller sig hälsopolitiska rådet till hållbarhetsberedningen?
Finns det frågor som det uppstår otydlighet i hemvist för?
HPR är samverkansplattform mellan kommun och VOR,
Hållbarhetsberedningen rent kommunal.
Det politiska beslutet att inrätta Hållbarhetsberedningen pekar på
hållbarhetens tre dimensioner men i praktiken är sociala hållbarheten inte
med.
Aktuellt att kika på gränserna när Hållbarhetsberedningen är ytterligare
formerad.
-1 de nyantagna reglerna finns på kommundirektörens förslag med att
"Kommundirektörens ledningsgrupp ansvarar för att inför vmje möte med
Hälsopolitiska rådet förbereda ärenden som kommunen avser att anmäla
till rådets sammanträde." Detta skapar en möjlighet att kommunen är
sampratad i vissa frågor innan de lyfts till samverkansplattformen
Hälsopolitiska rådet.

Fråga 2.

-Folkhälsa på chefsforum

-Återföring vi.a deltagande
politiker till övriga politiska grupper.
...
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-Lyfta folkhälsofrågorna oftare i fullmäktige?
-Folkhälsosamordnaren info i förvaltningarnas ledningsgrupper
regelbundet.
-HPR som remissorgan i planarbetet i fler fall m.h.t. folkhälsoaspekter
Fråga 3.

-Rimligt att tänka "Årets utbildningsdag" istället för "Vårens
utbildningsdag" ifall temat/upplägget blir mer komplext
-Bussresa (likt den för två år sedan) med inslag från olika
förvaltningar/verksamheter på ett specifikt tema+ diskussioner
-Viktigt att utbildningar även innehåller tid för diskussion/reflektion då
man ofta snabbt kastas in i annat
-Utbildningsdag som landar i att man har formulerat
uppdrag/handlingsplaner/aktiviteter
-Samhällsbyggnad/samhällsutveckling i bred bemärkelse
-Sambandet mellan folkhälsofrågor/-indikatorer och generella "välfards/jämlikhetsaspekter. Vilka satsningar ger störst och stabilast effekter på
folkhälsan på sikt?

Fråga 4.

-Särskilda insatser för åldersgruppen "mellanstadiet".
-Jämlikhetsfrågor kopplade till föreningslivets/idrottens aktiviteter, t. ex.
krav på föräldramedverkanl-stöd, avgifter m. m. som kan utgöra hinder för
många barn (och föräldrar) att delta.
-Insatser för barn och ungdomar som inte är organiserade i föreningslivet
-Särskilda insatser för nyanlända barn och ungdomar (även vuxna?). Stöd
till föreningslivet?
-Arenor/mötesplatser för äldre unga- stimulera till eget ansvar för
sysselsättning och engagemang. Konkurrens med marknaden?
-Avsätta pott för kompetensutveckling/utbildning då kunskap är
avgörande när folkhälsa är integrerat i förvaltningar/ordinarie verksamhet
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Dnr KS 2677/60

Kortare rapporter
7a) studentarbete "Skador bland barn och unga"
Rappmten bifogades kallelsen.
7b) Bestämmelser hälsopolitiska rådet
Uddevalla kommunstyrelse fastställde bestämmelserna 2015-12-16.
7c) Ansökan sociala investeringsfonden gällande fallprevention

Uddevalla kommunstyrelse beslutade 2015-12-16 att bevilja ansökan under
förutsättning att tillgängliga medel finns knutna till den sociala investeringsfonden.
7d) Överenskommelse kommun och ideburen sektor
Dokumentation från uppstrutsträffen bifogades kallelsen.
7e) Rapport Drogfri ungdom

Ärendet tas upp vid nästa möte.
7f) Barnkonventionen och ungdomspolitiken.

Ylva Bryngelsson visade en kmt film, samt hade en kort information.
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Dnr KS 2750/96

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

Justerandes

signatu~

'

Utdragsbestyrkande

