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Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-01-26  
 

 
Sammanträde Hälsopolitiska rådet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distansdeltagande via Teams kl.13:00-

16:15 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande, deltar på plats 

Niklas Moe (M), deltar på distans, t.o.m. 15.45 
Annelie Högberg (S), deltar på distans 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 
Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 
Kenneth Gustavsson (C), vice ordförande, norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, deltar på distans 
Soraya Zarza Lundberg (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden, deltar 
på distans 

Övriga Anders Brunberg, avdelningschef, kommunledningskontoret, deltar på 
distans  
Linnea Lindgren, kvalitetsstrateg, barn och utbildning, deltar på distans 
Ninni Söderving, enhetschef, socialtjänsten, deltar på distans  
Stellan Hedendahl, strateg, kultur och fritid, deltar på distans,  
Laine Västrik, klinikchef, folktandvården Uddevalla City och Ljungskile, 
deltar på distans 
Sara Ljungberg, klinikchef, folktandvården Uddevalla City och 
Ljungskile, deltar på distans 
Helena Svernling, utredare, kommunledningskontoret,  
deltar på distans t.o.m. 15.10.  
Emelie Eék, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret, deltar på plats  
Dzenana Poljo, Astraia Consulting AB, deltar på distans, t.o.m. 14.35 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

Upprop 
Sammanfattning 
Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas. Ordförande, Camilla Johansson 
(C), meddelar att ärendet om Ansökningar om sociala investeringsmedel flyttas och tas 
upp efter Workshop med Dzenana Poljo.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2   

Workshop med Dzenana Poljo  
Sammanfattning 
Dzenana Poljo från Astraia AB håller i en workshop för hälsopolitiska rådet. Utifrån 
summering av tidigare föreläsning och workshop fick hälsopolitiska rådet diskutera 
prioriteringar, effekter och resurser i det gemensamma folkhälsoarbetet, i mindre 
grupper. Hälsopolitiska rådets arbete utifrån workshops kommer att sammanställas i en 
mindre rapport som rådet kan använda som underlag för fortsatt process.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00046  

Ansökningar om sociala investeringsmedel 
Sammanfattning 
Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det är en utmaning att lyckas med 
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande åtgärdande insatser 
krävs. Tillsammans ansöker socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen om 
sociala investeringsmedel för att utveckla en förvaltningsövergripande organisation och 
ett arbetssätt för att fånga upp barn i riskzon, i ett tidigt skede, med fokus på barnets 
hela system bestående av familj, skola och fritid. Projektets målsättning är att dessa barn 
och unga ska uppnå ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och en tryggare 
uppväxtvillkor. För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en 
förvaltningsövergripande organisation utvecklas, där socialtjänsten och barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp genom ett 
mobilt tvärprofessionellt resursteam. 
 
Helena Svernling, utredare på kommunledningskontoret, närvarar och ger information 
om ärendet på sammanträdet.  
 
Ordförande, Camilla Johansson (C), förtydligar att det tillkommit en korrigering av en 
andra att-sats i tjänsteskrivelsen som samtliga tagit del av innan sammanträdet via mejl.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Ansökan gällande sociala investeringsmedel TSI 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel  
Bedömning av idéprövning, tidigt samordnade insatser 
Yrkanden 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): yrkar bifall till förslaget i handlingarna. 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ansökan om sociala investeringsmedel för 
projektet Tidigt samordnade insatser, samt 
 
att därmed bevilja 1250 tkr per år under tre år, av det kommunbidrag som avsatts för 
sociala investeringsmedel och Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00042  

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk uppföljning 
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 gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 
senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. En uppföljning 
av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 har sammanställts utifrån 
regionens mall.  

Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2020 samt de insatser som 
erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 
folkhälsostrategen. Under 2020 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det 
övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt 
utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet 
genom en trygg och utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten 
för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. Sedan tidigare har också äldre varit en 
prioriterad målgrupp. Insatser för utanförskapsområden och delaktighet har varit 
prioriterade. 

Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och aktiviteter som varit 
planerade och året slutade därmed på ett överskott på 177 tkr varav 113 tkr, regionens 
finansiering av avtalet, överförs till 2021 i enlighet med samverkansavtal och beslut. 
Hälsopolitiska rådets budget för 2021 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.   
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 
Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 
avseende lokalt folkhälsoarbete 
Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, Uddevalla 
Budget 2021, korrigerad 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2020 och den ekonomiska 
uppföljningen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2021/00043  

Årshjul för hälsopolitiska rådet 2021 
Sammanfattning 
Hälsopolitiska rådet sammanträder fem gånger om året. Rådet har ett antal uppdrag och 
befogenheter. Årshjulet innefattar de processer som är kopplade till samverkansavtalet, 
folkhälsopriset och fördelningen av rådets utvecklingsmedel.  Under året planeras ett 
antal uppföljningstillfällen av de projekt som beviljats medel från hälsopolitiska rådet. 
Utöver ovan nämnda punkter fylls årets möten med processer kopplade till 
tvärsektionellt folkhälsoarbete i Uddevalla utifrån rådets utvecklingsarbete och 
prioriteringar.  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Hälsopolitiska rådets årshjul 2021 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 
  
att godkänna föreslaget årshjul. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   

Planering av hälsopolitiska rådets budget 2021 
Sammanfattning 
Emelie Eék, folkhälsostrateg, informerar om budgetposterna för tvärsektionellt 
folkhälsoarbete samt satsning på utanförskapsområden i hälsopolitiska rådets budget 
2021. Rådets delaktighet gällande planering för dessa poster efterfrågas. 
 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 
 
att ge rådet i uppdrag att identifiera behov och insatser utifrån rådets prioriteringar för 
budgetposterna tvärsektionellt folkhälsoarbete och för satsning på utanförskapsområde, 
samt  
 
att uppföljning sker på nästa sammanträde.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00044  

Folkhälsopris 2021 
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 2021: 
  

1. 2021-02-01-2021-03-14    Nomineringstid (marknadsföring, registrering) 
2. 2021-03-30                        Hälsopolitiska rådets genomgång av nominerade 
3. 2021-05-18                        Sista dag för rådets ledamöter att nominera 
4. 2021-06-01                        Hälsopolitiska rådets beslut av mottagare av årets pris 
5. 2021-06-10                        Utdelning av priset på kommunfullmäktiges möte    

  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar 
  
att godkänna föreslagen tidplan för processen kring folkhälsopriset 2021, samt  
  
att uppdra åt folkhälsostrategen att offentliggöra möjligheten att nominera mottagare av 
folkhälsopriset 2021. 
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§ 8 Dnr KS 2021/00045  

Revidering av bestämmelser för hälsopolitiska rådet 
Sammanfattning 
Enligt Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023, ska varje Hälsopolitiskt 
råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet. 
Arbetsordningen ska revideras i samband med nytt avtal. Revideringen skulle därmed 
varit gjord i samband med att det nya samverkansavtalet trädde i kraft 2020, men görs 
först nu. Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som 
har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Bestämmelserna 
beskriver rådets uppdrag, organisering och arbetsformer, baserat på aktuellt 
samverkansavtal.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Förslag till reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet  
Nu gällande bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 
 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet. 
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§ 9 Dnr KS 2020/00721  

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra Götaland 
Sammanfattning 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök 
i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet med 
nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund för Västra 
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer.  
  
Fyrbodals förbundsdirektion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta 
handlingsplan för suicid 2020-2025. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
Protokoll från Fyrbodals Kommunalförbund om handlingsplan för suicid 2020-2025 
 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, samt  
  
att uppdra åt lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri att upprätta en lokal handlingsplan.  
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§ 10   

Aktuellt som berör folkhälsa 
Sammanfattning 
Emelie Eék, folkhälsostrateg, informerar om Folkhälsoforum, en halvdag, den 12 mars. 
Kalenderbokning har skickats ut, mer information om program och anmälan kommer 
inom kort. Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare, Västra Götalandsregionen, 
har bjudits in för att prata om hur folkhälsan har påverkats av Covid-19, hur hälsan är 
fördelad i Västra Götaland, varför det ser ut som det gör och vilka de stora 
utmaningarna är i Fyrbodal. Dagen kommer att innehålla digitala gruppdiskussioner 
inom respektive kommuns folkhälsoråd. 
 
Beslut 
Hälsopolitiska rådet beslutar  
 
att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut till förtroendevalda som berörs vid 
deltagande på Folkhälsoforum 12 mars.  
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