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Sommonlröde
Plots och lld

Hälsopolitiska rådet

ledomöler

Gunilla Magnusson (MP), Ordftirande, kommunstyrelsen
Stefan Skoglund (S), kommunstyrelsen
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), kommunstyrelsen
Angelica Lundgren Bielinski (M), Vice ordftirande, Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Ulla Börjesson (S), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Stadshuset, Kompassen, v itn 4, kl.
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Tjönslgöronde ersötlore
Ersötlore

övdgo

Staffan Lindroos, fiirvaltningschei barn och utbildning
Christer Frans son, avdelningschef, socialtj änsten
Aya Norell, avdelningschef, samhällsbyggnadsftirvaltningen
Vanda Oskarsson, enhetschef, Ungdomsmottagningen
Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontoret
Liselott Schäfer, kompetensstrateg, kommunledningskontoret
Fredrik Andersson-Öqvist, tillträdande hälsostrateg, kl. I 4 :00
4:45
Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret
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Upprop
Sqmmqnfqttnlng
Upprop fiirrättas och nåirvaro noteras.
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Dnr KS 293703

$28
Välfärdsredovisning

Sqmmonfottning
Förslag till välftirdsredovisning är utskickat tillsammans med kallelsen till dagens
sammanträde. Den tidigare välftirdsredovisningen är fran 2011.
Anders Brunberg och Liselott Schäfer går igenom ftirslaget.
Synpunkter låimnas bl.a. att man bör belysa vikten av ftirskola och grundskola, saknar
statistik ftir trangboddhet samt statistik över boende ftir unga.
Besluf

Hälsopolitiska rådet beslutar

att godkrinna ftlrslaget med de synpunkter som lämnats, samt
att ftireslå kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige besluta all anta ftirslaget
välftirdsredovisning.
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cid preve ntionsa rbete

Sommqnfotlning
Folkhälsostrategen iir med och ftjr arbetet framåt men kan delegera uppgiften att hålla
saflrman gruppen ftir suicidpreventionsarbetet till någon annan. Tillväxtavdelningen på
kommunledningskontoret fär i uppdrag att lösa det praktiska arbetet.
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Dnr KS 2018/00748

Bestämmande av sammanträdesdagar för hälsopolitiska rådet
2019
Sqmmonfotlning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett ftirslag på sammanträdesdagar ftir
hälsopolitiska rådet 2019. Hälsopolitiska rådet ftireslås att sammanträda klockan 13.00
den26 februari, 23 april,2t maj,24 september och 26 november.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 201 8- I 0-25

Beslul
Hälsopolitiska rådet beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar ftir år 2019 med ett tillägg att
sammanträda klockan 13.00 den 15 januari 2019.
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Budget hälsopolitiska rådet 2019 inklusive inkomna
ansökningar gällande utvecklingsmedel från hälsopolitiska
rådet
Sqmmqnfotlning
Hälsopolitiska rådet beslutar arligen om utvecklingsbudget ftir påftiljande år utifrån det
avtal som finns mellan Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens nona Hälsooch sjukvårdsnämnd angående folkhälsoinsatser.
Fördelningstaket i det avtal som gäller 2016-2019 '* 2 250 000:-/år och bygger på
principen att Uddevalla kommun bidrar med lika mycket pengar som ansöks om från
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Presidiet ftir hälsopolitiska rådet har tagit fram ett ftirslag till budget. Totalt har 13
ansökningar gällande utvecklingsmedel fran hälsopolitiska rådet inkommit.
Förslag till budget och inkomna ansökningar är utskickade tillsammans med kallelsen
till dagens sammanträde. Ordftiranden och vice ordftiranden gar igenom ftirslaget till
budget. Då avtalsperioden sträcker sig till och med 2019, ftirslås i dagsläget inga beslut
ftir perioden efter 2019.

Beslulsunderlog
Sammanställning budget hälsopolitiska rädet 2019

Beslul
Hälsopolitiska rådet beslutar

att artapresidiets ftirslag till budget och diirmed bevilja utvecklingsmedel till projekt
och insatser enligt ftireliggande ftirslag, under ftirutsättning att villkoren ftir bidrag fran
hälsopolitiska rådet efterlevs.
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