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FOLKHÄLSORÅDET  

Datum:   7 september 2021 

Tid:   14:00 – 16:00 

Plats:  via Teams 

Ledamöter: Ordförande – Linda-Maria Hermansson (C), kommunen 
Anita Heden (S), Västra HSN 
 Amanda Brown-Stjärnå (M), Västra HSN – från ca 14:30 

Övriga närvarande: Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starke, sektorchef stödfunktioner  
 Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare 

Ärende:  

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

2. Mötet fastställer dagordningen.   

3. Inga synpunkter på föregående anteckningar.   

4. Mötet noterar och tackar för information om verksamhetsplan folkhälsa och social 
hållbarhet 2021 (KS 2020/874) (inbjudna gäster)  

Projekt - Stärkt föräldraskapsstöd i samverkan – Personal från Familjecentralen 
informerar. (se ppt) 

TMR en del av arbetet med psykisk hälsa och studiero i skolan – Carina Olausson 
Filipsson, kurator och samordnare. (se ppt)  
 

5. Information från Västra HSN/VGR 

• Mötet noterar informationen om Mål och inriktning 2022–2023 för västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden vars övergripande mål är tillgänglig och effektiv hälso- och 
sjukvård (regionfullmäktige). Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har formulerat 
följande mål: Verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan 
minska de påverkbara hälsoklyftorna.   

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in till en Folkhälsodag 26/11 (inbjudan 
kommer i outlook)  

• Kommundialog kommer att genomföras den 9 november.    
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• Psykiska hälsan är ett viktigt och prioriterat område inom nämnden.  

• Reflektion runt att vaccintillgången varit låg i Stenungsund och kommunmedborgarna 
har rest till andra kommuner i hög utsträckning för att få vaccination 

 

6. Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022  

Beslut: förslag på verksamhetsplan 2022 skickas ut på remiss så snart den är 
färdigställd.  

7. Mötet noterar information om nya rapporter/Omvärldsspaning 

• SKR – skrift Nära vård för barn och unga 

• Folkhälsoområde under uppsegling – ofrivillig ensamhet 

Ofrivillig ensamhet kan beskrivas som en känsla som uppstår när ens nätverk av sociala 
relationer är bristfällig avseende kvalitet eller kvantitet. Känslan uppkommer när en persons 
önskade sociala relationer inte överensstämmer med verkligheten. Ofrivillig ensamhet kan 
delas in i existentiell, social och emotionell ensamhet.   

(NSOE.se Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet, Kerstin Thelander) 

• Goda exempel från Region Jönköping Hälsocenter i Jönköpings län 
Syftet med hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge 
stöd till att förbättra invånarnas fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.  

8. Hälsan i Stenungsund 

Kopplat till ensamhet (HLV 2020) 

5% känner sig ofta ensam 

39% känner sig ensam ofta eller ibland  

Vanligare i åldersgruppen 16-29 år.  

Socialt kapital: 

23% anser sig ha lågt socialt kapital (socialt kapital = tillit till andra)  

Socialt stöd:  

30% saknar emotionellt stöd (Har du någon du kan dela dina innersta känslor med 
och anförtro dig åt?)  
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Högre andel män i alla åldersgrupper. 

Trygghet:  

30% upplever otrygghet. Dubbelt så vanligt bland kvinnor. 

Kort genomgång av: 
Öppna jämförelser (ÖJ) folkhälsa 2021  

Öppna jämförelser (ÖJ) Strategi för hälsa 2021 

Reflektion: s23 - Andel mycket positiva svar från brukarna med hemtjänst inom 
äldreomsorg gällande bemötande, förtroende och trygghet har gått ner från 34% till 
27%.  Senaste siffran visar från 2019 – finns ingen senare siffra? (har kontrollerat 
Kolada och 2019 är den senaste)  

9. Nästa möte  
 
9/12 14-16 i Kommunhuset rum Kompassen  
 

 

______________________________________ 

Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande folkhälsorådet 

 


