
Uppsala 
• ^ • K O M M U N F O L K H Ä L S O R Å D E T 

1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Follchälsorådet 
Sammanträdesdatum: 2014-12-08 

Plats och tid: KS-salen, stadshuset kl. 9.00 - 12.00 

Ledamöter: Stefan Hanna (C), ordförande Tjänstemän: Ingela Hagström, KLK 
(frånvarande 09.30-10.00) Anita Hansson, NHO 
Ulrik Wärnsberg (S), vice ordförande 
(ordförande 09.30-10.00) 
Gunvor Nicander Ekström (M), NHO 
Mari Rosenkvist (MP), MHN 
Anna-Lena Ettemo FP, BUN 
Anders A.Aronsson (FP), SBN 
(näxvarar från kl, 11.00) 
Tommy Peterson (KD), ÄLN 
Sigbrit Arfwedson (FP), LUL 
(närvarar till kl. 11.00) 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), LUL 

Övriga deltagare: Mimmi Skarelius Lille, landsbygds strateg 
KSU 
Niklas Björkegren, praktikant KSU 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Follchälsorådet 

Kommunledningkontoret 

(, 

Ann-Catrine Sjödin, sekreterare 

Datum för anslags nedtagande: 
Sista dag för överklagande: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum: 2014-12-08 

§23 
Mötets öppnande 

Ordföranden Stefan Hanna hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§24 

Val av justerare 
Folkhälsorådet beslutar 

att utse Anna-Lena Ettemo att justera dagens protokoll. 

§25 

Anmälan av protokoll 
Folkhälsorådet beslutar 

att minnesanteckningar från folkhälsorådets lunehpresidiemöte 2014-10-22 anmäles och lägges t i l l 
handlingarna. 

§26 

Fastställande av dagordning 

Folkhälsorådet beslutar 

att fastställa dagordningen. 

Återkoppling från presidielunchen 

Sammanfattning från diskussion i plenum 
Det var bra närvaro på lunchen. Uppfattningen är att det finns ett engagemang och behov för 
folkhälsoarhete på tvären. Det fanns en enighet om att det har varit svårt med representationen på 
folkhälsorådet samt svårt med återkoppling t i l l respektive nämnd. Detta kan lösas genom 
presidierepresentation. 

§27 
o 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum: 2014-12-08 

Erfarenheten visar att det är svårt att få genomslag för nämndövergripande projekt, ska man 
fortsätta med denna typ av projekt måste man göra det med starkare stöd tex genom KS-beslut. Det 
finns en svårighet gällande ansvarsbiten för denna typ av projekt. Någon ska ta kostnaden under 
pågående projekt samt efter projektslut, d.v.s. om det faller väl ut. 

Frågan om var ansvaret för folkhälsoarbetet ska ligga och hm* det ska bedrivas togs upp på lunchen. 

§28 
Året/åren som gått - reflektion och diskussion i plenum 

Hur ska rådet tillsättas framöver? Hur ska återkopplingen ske till nämnderna? 
Alla är överens om att det krävs ett brett samarbete för att åstadkomma en bättre återkoppling. 
Presidierepresentation från nämnderna i rådet är önskvärt. Ansvaret ligger då på presidierna att föra 
vidare det som diskuteras i rådet. Projekt som är gränsöverskridande kan då lyftas upp och få 
starkare stöd i KS. 

Vi l l man ha samarbete med civila samhället måste man vända sig t i l l dess paraplyorg. D.v.s. 
Föreningsrådet 

Någonstans brister det, det är svagt engagemang i nämnderna. En punkt på resp.nämndmöte 
behövs! Även svagt intresse att representera i folkhälsorådet. 

Det finns en okunskap om vad folkhälsa är! Folkhälsoplan viktig? Processen ger en medvetenhet! 
Det är den politiska ambitionsnivå som sätter agendan. Det blir svårt att få t i l l ett bra 
folkhälsoarbete om inte det forumet och plattformen finns. Det behövs en ökad insikt i 
organisationen om att detta behövs. Det som kanske behövs är kunskapsinsatser, utmaningar, 
gemensamma bilder. Kanske seminarium? 

Det pågår en stor förändring i landstinget då Länsdelsberedningen tas bort och ersätts av två utskott 
under fullmäktige, ett för äldre och funktionshindrade och ett för barn och unga. Landstinget är en 
viktig aktör eftersom båda parter arbetar med folkhälsofrågor. Frågan är hur representationen från 
landstinget ska se ut framöver och vad landstingets roll ska vara? Detta behövs skrivas ned för att 
kunna lämnas vidare t i l l ledningen. 

Var ska arbetet bedrivas, nämnderna eller i KS? 
Det är viktigt att hjälpas åt, rådet lär och lyssnar. Det finns ett stort gemensamt intresse att driva 
folkhälsofrågorna. KS är ytterst ansvarig för att kommunen leverera, projekt måste drivas på något 
sätt, om det ska bedrivas från folkhälsorådet behövs tydligt mandat för det. 

Det finns en ny regeringsförklaring om att gapet (skillnader i hälsa) ska slutas och att 
folkhälsorfrågan ska prioriteras. Regionförbundet har blivit minimalistiskt när det gäller 
folkhälsofrågor. Frågan är vem som har ansvaret i kommunen. Nämnderna sitter på pengarna. V i 
måste gå åt samma håll, ha samma vision! 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum: 2014-12-08 

Folkhälsorådets nya föreskrifter inte klara ännu. Hur ska det se ut? Här kan man lägga in förslag 
som kan föras vidare t i l l nästa råd! 

Projekt eller inte, medel eller inte 
Vägval- småprojekt eller större satsningar att få nämnder att göra insatser för folkhälsorådet. 

Det kan behövas en vitaminspruta för att sätta igång arbete, vilket kan vara i form av projekt. Vissa 
projekt bör införlivas, andra inte. Pengar behövs i rådet för projekt? Man kan påvisa 
socioekonomiskt, spara på sikt! Projekt ska vara tidsbegränsat. En vitamintablett för att sedan drivas 
av engagerade personer. Det finns exempel i kommunen som fungerat så tex Triple P och TRIS. 
Även Länsdelsberedning har visat på goda exempel där de haft pengar och jobbat med projekt, 
senast ett filmprojekt, hälsoäventyret. 

Frågan är att det blir bättre om det finns pengar kopplat t i l l rådet. Frågan är om projektmedel gör 
skillnad. Projekttrötthet? Svårt att få t i l l det med budgetåret 

Övriga tillägg 
Det viktigaste målet är barn och ungas uppväxtvillkor- frågan är då trots att inte man tycker det hänt 
det något så har resultatet gått upp. 

Antalet barn i försörjningsstöd har minskat - navet. 

Det har varit en vilja bland kommunens politiker att skriva en motion om att göra folkhälsoarbetet 
bättre. Frågan har då varit vilket gensvar man får i resp nämnd och om det skulle gjort någon 
skillnad? 

Tillägg: 
Öppna jämförelse inom folkhälsa har publicerats, ni hittar rapporten på: 

http ://skl. se/ti anster/nress/nyheter/nyhets arkiv2014/forbattradfolkhalsamenokadeldyftor .4586.html 

Sammanfattande kommentarer och frågeställningar till protokollet: 
> Det behövs nya vägar för folkhälsoarbetet. Ansvaret för det övergripande folkhälsoarbetet 

ligger på KS som är ytterst ansvarig för att kommunen levererar och har uppsynsuppdrag 
och operativt ledningsansvar. Vad är plattformen, vilken politisk ambitionsnivå finns det? 

> Hur ska rådet och folkhälsoarbetet organiseras och styras framöver? 

y Vilka mandat ska folkhälsorådet ha framöver? 

y Ska det finnas medel kopplade ti l l folkhälsorådet? 

> Rådets rekommendation är att det framöver tillsätts med nämndpresidier. 

> Nya nämnderna behöver information om folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i stort. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
* "KOMMUN F O L K H Ä L S O R Å D E T 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum: 2014-12-08 

> Om landstinget ska fortsätta vara representerade behövs ett underlag t i l l 
landstingsledningen. 

Vice ordföranden Ulrik Wärnsberg tackar av ordföranden Stefan Hanna för 
den period som varit 

§29 
Kort introduktion - hur är folkhälsoläget på landsbygderna 
Ingela Hagström visar statistik (bifogas) 

§30 
Uppsalas landsbygder 2.0 (bifogas) 
Mimmi Skarelius Lille, landsbygdsstrateg, KSU 

§ 3 1 
Ungdomsperspektiv på landsbygden (bifogas) 
Niklas Björkegren, praktikant KSU, ordförande V i Unga Uppsala 

§ 3 2 
Ordföranden avslutar mötet och önskar en God Jul och Gott Nytt år 

Justerandi Utdragsbestyrkande 


