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FOLKHÄLSORÅDET 

Datum:   25 september 2018 

Tid:   09:00 – 12:00 

Plats:  Sammansträdesrummet Aktern 

  Kommunhuset Stenungsund 

Ledamöter:  Sofia Westergren (M), kommunen 

 Bo Pettersson (S), kommunen 

Liz Norén (S), kommunen 

 Birgit Lövkvist (V), Västra HSN 

 Henrik Ripa (M), Västra HSN 

Övriga närvarande: Kicki Norberg, kommunchef 

Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner 

 Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare 

 Linda – Maria Hermansson (C), kommunen 

Ärende:  

1. Mötets öppnande 

2. Mötet godkände dagordningen. 

3. Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.   

4. Uppföljning verksamhetsplan 2018 

Mötet tog del av information från personal från Familjecentralens arbete med Utökat 

integrationsarbete på familjecentralen.  

 

Information om Seniordagen 26/10, 2018 delgavs. Synpunkt på mötet är att se över 

möjligheten att utvärdera upplevelsen av besöket på seniordagen. Folkhälsoplanerare 

kollar upp det.  

Beslut: Till varje möte rapporterar folkhälsoplanerare och brott-och drogförebyggare 

en kort skriftlig uppföljning av vad som hänt sedan sist, vilka aktiviteter kopplat till 

verksamhetsplan mm.  

5. Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2019  

Mötet godkände planen med tillägget att förtydliga under punkten 

Trygghetsskapande åtgärder med formuleringen Följa resultatet av 

medborgardialogen som kommunen och polisen gemensamt genomför samt att 

markera i verksamhetsplanen vad som är nytt för året.  
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6. Information från Västra HSN/VGR 

Folkhälsokommittén blir beredning för folkhälsa och social hållbarhet. 

Halvtidsavstämning med kommunerna om folkhälsoavtalet hösten 2018 

7. Övrigt 

Till nästa möte – mötet ger i uppdrag till folkhälsoplanerare att sammanställa de data 

vi har genomfört vid flertalet tillfällen såsom Lupp, CAN drogvaneundersökning, 

Stefans lokala drogvaneundersökning samt Nationella folkhälsoenkäten. Detta för att 

få en bild av trender över tid 

Lupp, ungdomsenkät – GR konferens 22/10 Värt att veta om ungdomars livssituation 

 

Information om det Nationella folkhälsopolitiken, prop 2017/18:249.  

Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är: att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 

de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

14/6 godkändes det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken. Syftet med 

förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.  

8. Nästa möte 5/12 9-12 Kompassen 

 

 

 

_______________________  ____________________________ 

Ordförande folkhälsorådet   Folkhälsoplanerare, anteckningar

  


