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FOLKHÄLSORÅDET  

Datum:   8 april 2021 

Tid:   13:00 – 16:00 

Plats:  via Teams 

Ledamöter: Ordförande – Linda-Maria Hermansson (C), kommunen 
Conny Nilsson (V), kommunen – meddelat förhinder 
Tony Holm (KD), kommunen 
Anita Heden (S), Västra HSN 
 Amanda Brown-Stjärnå (M), Västra HSN 

Övriga närvarande: Kicki Nordberg, kommundirektör – meddelat förhinder 
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 informationen om Årssammanställning verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2020. (KS 2019/759) 

5. Mötet noterar information om statistik och nuläge av hälsan i Stenungsund utifrån 
redovisad presentation från uppgifter som baseras på Nationella Folkhälsoenkäten 
Hälsa på lika villkor. (kolada.se). Detta var en delredovisning, fortsättning kommer 
nästa möte.  (se bifogad ppt bilder 4-23)  

Synpunkter: VGR har god diabetesvård och välskötta diabetespatienter bidrar till god 
hälsa. Projekt i Vivalla – stötta utlandsfödda med diabetes.  

6. Mötet noterar informationen om; Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social 
hållbarhet 2021 (KS 2020/874) 

Handlingsplan suicidprevention – arbete utifrån framtagen plan pågår.  

Våld i nära relation – just nu på gång att skala upp arbetet inom socialtjänsten och 
kartlägga behov av kompetens och rutiner inom vård och omsorg samt 
funktionshinder. Personalenheten har fått ta del av SKR:s material (Våld i nära relation 
– stöd för dig som chef - SKR) att använda ur ett arbetsgivarperspektiv.  

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/valdinararelationstodfordigsomchef.35396.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/valdinararelationstodfordigsomchef.35396.html


   Anteckningar 
Folkhälsorådet  
Sammanträdesdatum 
2021-04-08 
 

 

Våldsprevention – arbetet med MVP (mentorer i våldsprevention) fortgår på våra 
högstadieskolor och vi har idag 2 st utbildade utbildare i metoden MVP – som skall 
utbilda ytterligare under året.  

Digitalt café för seniorer - Under 12 veckor, måndagar 13-14,  i vår har det erbjudits 
digitala cafeer med olika teman/gäster. Samverkan mellan folkhälsa, bibliotek, ABF, 
Studieförbundet Vuxenskolan och pensionärsorganisationerna SPF och PRO. 
Utvärdering i maj/juni.  

Hälsoinformation på SFI – Arbetet fortgår med information varje torsdag em med 
inbjudna teman/gäster. Under rådande pandemi har lösningen varit digitalt via länk, 
inspelade filmer alt ljudsatta ppt.  

ANDTS – Kort sammanfattning om de förändringar som anges i den nya framtagna 
nationella ANDTS-strategin som ska gälla 2021-2025. (beslutas i juni)  

• Stärkt skydd för barn och unga mot eget och andras skadliga bruk 

• Narkotikaprevention och nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet 

• Spelmissbruk likställs med annat missbruk – ANDT blir ANDTS 

• Bruk av tobaksfria nikotinprodukter ska minska 

Länsstyrelsen bjuder in till konferens 21/4 om detta. (separat inbjudan har gått ut)  

(Post) Covid 19 – Studieförbundet Vuxenskolan - tre utespelningar på tre LSS 
boenden i Stenungsund. Då kan brukare och personal gå ut och lyssna samt dansa loss 
till ABBA-musik LIVE.  

SPF – folkhälsovecka v 20 

FaR – uppmuntra fysisk aktivitet än viktigare efter pandemin! Fokus unga och 
seniorer. 

Synpunkter: Koppla föreningslivet till integration, rastaktivteter på distans ex fota med 
din telefon, orientering, appar.  

7. Projekt: 2 st just pågående.  

Stärkt föräldraskapsstöd i samverkan - Våldsförebyggande, främja jämställdhet. 
Målgrupp: Föräldrar med barn 0-12 år  
Projekttid: okt 20 – okt 21 
Beviljade medel: 170 tkr från Länsstyrelsen 
Projektägare: Familjecentralen/folkhälsa 
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Metod: Kompetensutveckling av personal, Tydlig struktur i föräldraskapsstödsarbetet, 
Samverkan med förskola (mfl) 

 
Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar.  
Målgrupp: elever (16 - 19 år) vid gymnasieskolorna Mimers Hus och Nösnäs, som 
ligger i riskzonen för fysisk inaktivitet och att inte nå målet med fullföljda studier. 

Projekttid är från augusti 2020 siste december 2021.  

Beviljade medel: 250 tkr från Samordningsförbundet Älv & Kust  

Projektägare: Rehabmottagningarna Stenungsund samt Kungälv 

Metod: Skolsköterskorna vid gymnasiet förskriver recept (FaR). Berörda elever 
identifieras i samband skolsköterskornas hälsosamtal alternativt i samråd med övrig 
elevhälsa. De hänvisar till rehabmottagning som arbetar i tre faser:  

1. Rehabmottagning genomför uppstart med tester och motiverande hälsosamtal.   

2. Coachande samtal en gång månaden, som genomförs av fysioterapeut.  

3. Fysioterapeut genomför uppföljningstest efter 3 och 6 månader. Ärendet 
avslutas därefter.  

Status: 10 st förskrivna FaR och 9 elever har deltagit under ht 2020. Covid – 19 
försvårat arbetet något. Bra samverkan. 

8. Information från Västra HSN/VGR 
  
Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2021 Covid 19 
 
Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är antagen. 
 
Prata hälsa med oss en möjlighet för medborgare att samtala med HSN V politiker. 
Ett digitalt arrangemang 14/4. 

Nytt avtal mödrahälsovård från och med årsskifte. Regionhälsan tar över efter 
Barnmorskegruppen.  

VGR/HSNV – pga pandemin har det uppstått en vårdskuld.  

9. Nya rapporter/Omvärldsspaning 
 
Mötet noterar information om nya rapporter 
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Lämna ingen utanför - Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i 
Sverige, SCB oktober 2020.  

Jämställt VG, Länsstyrelsen VG 

Folkhälsans utveckling Årsrapport 2021, FHM 

 

10. Möten 2021 (skickat i Outlook kalender) 
3/6,  
2/9 ändra till 7/9,  
2/12 ändra till 9/12 

 

Bifogade bilagor:  

Rapporter under punkt 9. 
Årssammanställning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2020 (KS 2019/874)   

 

 

______________________________________ 

Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande folkhälsorådet 

 


