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Sammanträde
Plats och tid

Hälsopolitiska rådet
Kompassen, kl.l3:00-16:15

ledamöter

Gunilla Magnusson (MP), ordförande, kommunstyrelsen
Stefan Skoglund (S) kommunstyrelsen
Kerstin Wallsby (V) kommunstyrelsen
Malin Krantz, förvaltningschef socialtjänsten
Anna Reinhardt, avdelningschefkultur och fritid
Carina Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad
Anders Olsson, verksamhetschef primärvården
Vanda Oskarsson, enhetschef ungdomsmottagningen
Agnetha Uppström, klinikchef tandvården
Anders Brunberg, avdelningschef tillväxtavdelningen
kommunledningskontoret
Anna-Lena Lundin, sekreterare kommunledningskontoret
Else-MarieTörn berg, Suicidprevention Väst § 31
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Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
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§ 28

Dnr KS 275075

Upprop
Ordförande hälsar välkommen och upprop förrättas.
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§ 29

Dnr KS 282178

Nuläge folkhälsoutvecklare/folkhälsostrateg
Anders Brunberg, chef tillväxtavde1ningen, berättar om rekryteringsprocessen av ny
folkhälsoutvecklare/folkhälsostrateg.
44 ansökningar har kommit in och 5 stycken är uttagna till intervju.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 30

Dnr KS 270743

Rundan - aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet
- Carina Johansson, fiirvaltningschefsamhällsbyggnad
En ny cykelkarta är antagen, med tre olika rundor samt cykelvägar utsatta.
-Anna Reinhardt, avdelningsch~fkultur och.fi·itid
Ordningsställer Landbadet och planerar för skidåkning i Sanders Dalar, tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Projektet Cumuluskrafl fmisätter under hösten med "efter skolan aktiviteter" för
ungdomar.
Utegymmet vid Bjursjön är väldigt välbesökt. Man kommer att byta belysning på
elljusspåret för att få bättre ljus nu på den mörka årstiden.
-Anders Olsson, verksamhetsch~fprimärvården
Från den l november kan patienterna läsa sina journaler på nätet (gäller ej privata
vårdcentraler)
-Anders Brunberg, avdelningschef tillväxtavdelningen
Trygghetsfrågorna är viktiga. Arbetar med en tillgänglighetsdatabas tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
- St~fan Skoglund (S)
Socialtjänsten har ett fallskadeprojekt tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen, med medel från hälsopolitiska rådet.
- Ma/in Kran/z, .fiirvaltningsche.fsocialtjänsten
Broddar kommer att delas ut på bl. a. Ryttaren och biblioteken under hösten. Det
förebyggande arbetet på Dalaberg som HUtarbetarna bedriver fungerar bra.
-Kerstin Wallsby (S)
Information från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden (1-ISN Norra):
•

Kommitten för mänskliga rättigheter utarbetar en handlingsplan "För vmje
människa" om det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra
Götalandsregionen.

•

1-ISN Norra ansöker om 300.000 kr från tidigare års balanserade statsbidrag för
att, i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, under 2016 genomföra en
förstudie om samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende.

•

Presidiet ska träffa styrelsen för beställd primärvård för att diskutera ev. Hytt av
mödravårdscentralen från Dalaberg till centrum. De hävdar ett de vill genomföra
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en sådan flytt för att förbereda sig inför vårdval mödrahälsovård. De har dock
hittills lovat att detta inte skall påverka deras samarbete med familjecentralen på
Dalaberg.
•

De fem hälso-och sjukvårdsnämnderna har tilldelats extra folkhälsomedel för att
utveckla arbetet med renodlade familjecentral er.

-Agnet ha Uppström, klinikcheftandvården
Primärvården har slagit rekord med listningar på Dalaberg. Ca 9000 patienter är
listade. Viktigt med samarbetet på Dalaberg, mellan de olika aktörerna.
- Vanda Oskarsson, Enhetschefungdomsmottagningen
Håller på med en omorganisation. Försöker träffa nyanlända på skolorna då de inte
kommer till mottagningarna.

J~Jflrandes signatur
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§ 31

Dnr KS 144059

Suicidförebyggande
Else-Marie Törnberg fl·ån Suicidprevention Väst informerade om deras arbete.
Suicidprevention bö1jar i mötet mellan två människor. Det är viktigt att kunna tala om
existentiella frågor som liv, död, mening och suicid.
Else-Maries föredrag finns på uddevalla.se
Ordföranden tackar för informationen.
När det gäller kommunens arbete med suicidprevention, fick Anders Brun berg, chef
tillväxtavdelningen, i uppdrag att till nästa möte inventera vilket arbete som är gjort och
vilka projekt som pågår.
Barn och utbildning och socialtjänsten har tillsammans arbetat med dessa frågor, den
gruppen bör inbjudas till nästa möte.
Samtliga ledamöter i hälsopolitiska rådet fick i uppdrag att till nästa möte ta fram
information hur man arbetar med suicidprevention på respektive arbetsplats/förvaltning.
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§ 32

Dnr KS 269578

Redovisning utvecklingsprojekt
Ylva Bryngelssons tertialredovisning T2 2016, har skickats ut med kallelsen och
rapporten godkändes.
Anders Brunberg, cheftillväxtavdelningen, tar reda på hur man hanterar överskjutna
medel11·ån årets budget, kanman då t. ex. lägga till dem till nästa års projekt (budget)

Justerandes signatur
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§ 33

Dnr KS 282179

Förslag kring utbildning/kompetensutveckling
Hälsopolitiska rådet (HPR) diskuterade på möte 2016-05-24 hur man kan arbeta med
budget och systematik kring kompetensutveckling/utbildningar/konferenser kring
folkhälsa/social hållbarhet. Rådet ansåg då att man ökar tydligheten om man avsätter
medel i budgeten för specifika utbildningsområden.
SKL och Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande strategier för att social
hållbarhet och att minska skillnader i hälsa:
l.
2.
3.
4.
5.

Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
Mät och analysera problemet och bedöm eiTekterna av olika åtgärder
Ge alla barn och unga en bra start i livet
Ge alla förutsättningar till egen försötjning
Simpa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

I Uddevalla har kommunfullmäktige beslutat att förebyggande arbete är ett
kommungemensamt prioriterat område samt att alla nämnder/förvaltningar ska arbeta
för målet Förutsättningarna för en god och jämlik hälsa ska öka.
En viktig utgångspunkt för att kunna arbeta med folkhälsofrågorna integrerat i all
politik och i ordinarie styrning och ledning är att det finns en utbredd kunskap i frågan i
kommunorganisationen.
I Bestämmelser får Uddevalla Hälsopolitiska råd (UaFS) beskrivs hur Hälsopolitiska
rådet förfogar över ekonomiska resurser knutna till folkhälsoavtal et. Dessa resurser ska,
ntöver finansiera en heltids tjänst för strategiskt folkhälsoarbete, användas för kostnader
knutna till rådets uppdrag samt utvecklingsinsatser som beslutas av Hälsopolitiska rådet.
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun
(folkhälsoavtalet) möjliggör endast finansiering av
kompetensutveckling/utbildningar/konferenser som inte kan anses vara en del av
ordinarie verksamhet/kompetensutveckling. Regeln om ordinarie verksamhet undantar
folkhälsostrategen vars omkostnader ryms inom avtalet.
Förslag:
-----~-

Funktion

Roll

Relevanta behov

Finansiering/beslut

--

Folkhälsostrateg

Kommunövergripande
stöd- och
utvecklingsfunktion
med
folkhälsoutbildning
(enligt
folkhälsoavtalet)

-

Löpande
övergripande
nätverk och
konferenser inom
folkhälsa/social
hållbarhet.

Ryms inom omkostnader för
folkhälsostrategtjänsten i
Hälsopolitiska rådets budget.

Specifikt kopplat
till uppdrag.
·-·-·-··
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Hälsopolitiska rådets
politiska ledamöter

Hälsopolitiska rådets
ledamöter är enligt
folkhälsoavtal och
bestämmelser
representanter för
respektive
organisation som
aktivt ska lyfta
relevanta ärenden och
frågor till rådet och
systematiskt
återkoppla dessa till
den egna
huvudmannen.

Övergripande
konferenser inom
folkhälsa/social
hållbarhet.

För sammanträdesarvode och
förekommande fall
reseersättning ansvarar
respektive huvudman.

Ska arbeta för att ett
folkhälsoinriktat
synsätt blir en del av
de ingående parternas
ord inar ie verksamhet.
Chefer inom
kommunorganisationen

Ska leda och utveckla
den verksamhet de
ansvarar för på ett sätt
som gynnar, och inte
skadar, befolkningens
hälsa och dess jämlika
fördelning mellan
olika
befollmingsgrupper.

Presidiet prioriterar bland
aktuella konferenser etc. för
politiker. Förfrågan till
Hälsopolitiska rådets
ordförande som i samråd med
folkhälsostrategen beslutar
inom HPRs budget.

Tjänstemannarepresentanternas
kostnader tas ur respektive
organisations ordinarie budget.

Övergripande och
specifik
kunskap/inspiration
kopplat till
utveckling av
kärnverksamheten

Med förvaltningschefs
godkännande förfrågan till
folkhälsostrategen som
beslutar inom budget enligt
delegationsordningen.
Avsatt pott i budget kopplad
till prioriterade områden för
Hälsopolitiska rådets budget
under aktuellt år.
--

Medarbetare generellt

Ska utföra ordinarie
uppdrag på ett sätt
som gynnar, och inte
skadar, befolkningens
hälsa och dess jämlika
fördelning mellan
olika
befolkningsgrupper.

Ansökan enligt årlig ordinarie
Specifik
kunskap/inspiration ansökningsrutin för HPR i
form av metodutveckling där
kopplat till
utveckling av
utbildning kan vara en del av
kärnverksamheten
utvecklingsarbetet.

-

Konsekvenserna av förslaget blir att medel för Hälsopolitiska rådets ledamöter
respektive chefer inom kommunorganisationen bör avsättas i HPRs budget 2017 för
kompetensutveckling/utbildningar/konferenser kring folkhälsa/social hållbarhet !Or
Ju_l'}Jif'andes signatur
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Hälsopolitiska rådets ledamöter samt chefer i organisationen. Kostnader för
folkhälsostrategen ryms inom omkostnaderna för tjänsten och när det gäller medarbetare
generellt används ordinarie upprättade ansökningsrutiner för utvecklingsmede l.

Förslag till beslut

Hälsopolitiska rådet beslutar

att godkänna förslaget fOr hantering av medel för
kompetensutveckling/utbildningar/konferenser kring folkhälsa/social hållbm·het,
samt

att i samband med budgetbeslut 15 november 2016 avsätta medel för
kompetensutveckling/utbildningar/konferenser kring folkhälsa/social hållbarhet för
Hälsopolitiska rådets ledamöter samt chefer i organisationen.
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Protokoll
Hälsopolitiska rådet

2016-10-04

§ 34

Dnr KS 2016/00174

Budget/ekonomi Hälsopolitiska rådet 2017
Alla inkomna ansökningar diskuterades gruppvis och grupperna fick prioritera hur man
tyckte ansökningar passade in i de prioriterade målen, då det även i år har kommit in
mer ansökningar än vad man har medel att betala ut.
Inga beslut togs på dagens möte utan man hade bara en diskussion kring ansökningarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr KS 280741

Överenskommelse ideburen sektor
Anders Brunberg, cheftillväxtavdelningen, redogjorde hur arbetet med ideburen sektor
fortgår.
Många föreningar vill delta, ca 70-80 stycken, inom områdena
kultur/idrott/samfund/studieförbund.
Förslag på en överenskommelse skall ut på remiss och man beräknar ta beslut i
kommunfullmäktige i april/maj 20 17.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 36

Dnr KS 267760

Kortare rapporter
Kortare rapporter har bifogats kallelsen.

Jusienmdes signatur
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§ 37

Dnr KS 275096

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

Utdragsbestyrkande

