Protokoll
Hälsopolitiska rådet

2016-04-07

Sammanträde
Plats och tid

Hälsopolitiska rådet
Kompassen, 13:00-15:30

Ledamöter

Sven Bassler (MP) ord fårande, kommunstyrelsen
Ingela Ruthner (M) kommunstyrelsen
Babak Chalousi (C) kommunstyrelsen
Stefan Skoglund (S) kommunstyrelsen
Kerstin Wallsby (V) kommunstyrelsen
Angelica Lundgren Bielinski (M) Norra hälso-och sjukvårdsnämnden
Patrik Pe tre, avdelningschef strategisk samhällsplanering
Hans-Lennart Schylbcrg, förvaltningschef barn och utbildning
Malin Krantz, förvaltningschef socialtjänsten
Katarina Hansson, forvaltningschef kultur och fritid
Anders Olsson, verksamhetschefprimärvården
Ingrid Bouvin, områdeschef Närhälsan
Ylva Bryngelsson, folkhälsout vecklare kommunledningskontoret
Anna-Lena Lundin, sekreterare kommunledningskontoret

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Paragrafer

§§ 9-17

Underskritt sekreterare

Underskrift ordförande
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Dnr KS 2750/75

Upprop samt val av justerande
Ordförande hälsar välkommen och förrättar upprop.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2707/43

Rundan -aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
Kerstin Wallsby (V)
Informerade om "Delregional konferens om befolkningsinriktad
suicidprevention" (Material finns utskickat)
Berättade om ett studiebesök på Dalabergs vårdcentral, som är en vårdcentral
som ligger i framkant när det gäller integration.
Utemiljön vid Dalabergs torg behöver dock ses över, är lite spartansk. Samtal
pågår med fastighetsägarna.
Ingrid Bouvin, områdeschef Närhälsan
Barnmorskemottagningen och ungdomsmottagningen kommer att delas upp från
l april 2016 och få en ny organisation.
Katarina Hansson, förvaltningsch~fkultur och fritid
Ett förslag är framtaget där Mötesplatserna organisatoriskt skall flyttas från
kultur och fritid till kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. Beslut
kommer att tas i kommunstyrelsen under våren.
Simhallen har fått förfrågan om att ha särskilda badtider for kvinnor, hittills har
man sagt nej till det. Däremot kan föreningar hyra simhallen vissa tider och för
närvarande är det en förening som hyr för bad för endast kvinnor.
Patrik Petre, avdelningschefstrategisk samhällsplanering
Om migrationsverket kommer överens med den privata hyresvärden för Bokenäs
Spa kommer anläggningen att bli flyktingförläggning med 624 platser. De
kommer då att bli en av de tio största flyktingförläggningarna i landet.
Kommunen skalllämna ett yttrande under nästa vecka.
Hans-Lennart Schylberg, forvaltningsch~fbarn och utbildning
Flyktingboende på Bokenäs kommer att medföra en stor utmaning för skolan.
Rekrytering pågår av en samverkanskoordinator som skall anställas med medel
från hälsopolitiska rådet.
Sven Hass/er (MP)
Berättar om ett projekt i Trollhättan för att få invandrarkvinnor med låg
utbildning ut i arbetslivet. Projektet landar i strukturella hinder. T.ex. männen
hindrar kvinnorna från att vara borta 8 timmar från hemmet.
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Dnr KS 2015/00684

Folkhälsopris 2016
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, informerar om Folkhälsopriset 2016.
Hittills har 19 nomineringar kommit in.
Hälsopolitiska rådets ledamöter kan nominera till och med 2 maj 2016 och beslut
kommer att tas på mötet i maj månad.
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/00174

Prioriteringar oför hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel 2017
Sammanfattning
Hälsopolitiska rådet är beslutande instans för ekonomiska medel knutna till det
folkhälsoavtal som är slutet mellan Uddevalla kommun och Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN). Totalt finns ett årligt fördelningstak från HSN på 2 250 000:som Hälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunen bidrar med motsvarande
summa, har att förfoga över.
Utöver de pengar som går till kostnader knutna till folkhälsoutvccklaren och
övergripande administration och samverkan finns medel till utvecklingsarbete inom
folkhälsoområdet. Dessa medel har Uddevalla Hälsopolitiska råd valt att hantera genom
ansökningar fl·ån kommunens förvaltningar, primärvården, samverkans grupper,
frivilligorganisationer etc ..
Ansökningskriterierna för dessa medel grundar sig i ovan nämnda avtal. Prioriterade
områden är däremot upp tillHälsopolitiska rådet att besluta om utifrån folkhälsoavtalet,
gällande styrdokument (Uddevalla kommuns Strategisk plan/Kommunfullmäktiges
styrkort och Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och Inriktning) samt omvärldsanalys
(F o lkhälsoindex!V ä lHird sredovisning).
Presidiet föreslår att de prioriteringar som Hälsopolitiska rådet beslutade om för
budgetår 2016 kvarstår även för budgetår 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31
Muntlig föredragning
Beslut
Hälsopolitiska rådet beslutar

att inför budgetår 2017 särskilt prioritera ansökningar inom följande områden; Bro/l,
våld, droger och intolerans samt Jämlikhet i hälsa och inkludering, samt
att uppdra åt folkhälsoutveck1aren att utlysa möjligheten att ansöka om
utvecklingsmedel för folkhälsa/social hållbarhet med sista ansökningsdatum 7
september 2016.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2777/59

Rapport och framtidsfrågor - Drogfri ungdom
Punkten utgick från dagens möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/00195

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016
Sammanfattning

Sedan flera år har kommunernas, polisens och Länsstyrelsernas gemensamma arbete
mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett reguljärt
arbete under hela året. I samband med riskhelger genomförs särskilda insatser. Det är
viktigt att det återkommande budskap som kommuniceras vmje år då del vmje år är nya
tonårsföräldrar som vi behöver stärka att vara restriktiva med alkohol till sina
tonåringar.
Kommunstyrelsen ska stå bakom arbetet och ansvarar för förankring och medverkan
från kommunala förvaltningar. Det skall finnas kontaktperson gentemot Länsstyrelsen
som samordnar kommunens insatser. Kommunerna ansvarar för den lokala
mobiliseringen för att motverka langning av alkohol till minderåriga.
Anna Svensson, socialtjänstens sektion för förebyggande socialt arbete, ställer sig
bakom att Uddevalla deltar i insatsen och har utsett kontaktperson gentemot
Länsstyrelsen, inom sin personal. Insatsen knyts till arbetet med Drogfri ungdom.
Kommunernas kostnad för att delta är 3.000 kronor exklusive moms.

Beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar
att ställa sig bakom en anmälan om deltagande i samverkan kring insatser mot
langning 20 16

Justerandes signalur
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Dnr KS 2677/60

Kortare rapporter
7a) Utvecklingsplan 2016 delas ut för spridning inom kommunens förvaltningar.
7b) Rapport" Minska folkhälsoklyftan-åtgärder för minskade skillnader i hälsa (SKL)
Ylva Bryngelsson, folkhälsout vecklare, informerar om rapporten och gick igenom
några av punkterna.
7c) Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, informerar om att inbjudningar till
utbildningar och annan viktig information kommer att läggas ut på uddevalla.se/hpr
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Dnr KS 2792/95

Hållbarhet & folkhälsa
Sven 1-Iassler, orförande, håller en kort utbildning/information i ämnet hållbarhet &
folkhälsa med rubriken "Social hållbarhet en trojansk häst för traditionella
folkhälsoperspektiv"
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, tackar för informationen.
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Dnr KS 2750/96

Övriga frågor
Ordförande Sven Hassler (MP) informerar om att han kommer alt flytta till Göteborg till
sommaren och kommer att avsäga sig sitt uppdrag som ordförande så fort en
efterträdare har utsetts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

