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FOLKHÄLSORÅDET  

Datum:   11 juni 2020 

Tid:   14:00 – 16:00 

Plats:  Sammanträdesrum Relingen , Kommunhuset Stenungsund 

Ledamöter: Ordförande - Agneta Pettersson Bell (ST), kommunen 

Jan Alexandersson (V), kommunen 

vakant, kommunen 

Anita Heden (S), Västra HSN 

 Amanda Brown-Stjärnå (M), Västra HSN – digitalt.  

Övriga närvarande: Kicki Nordberg, kommundirektör 

Marcus Starke, sektorchef stödfunktioner  

 Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare - anteckningar 

 

Ärende:  

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

2. Mötet fastställer dagordning, inga tillkommande punkter.  

3. Föregående anteckningar; hjärtstartare är inköpt och installerad i fixartjänst bil.   

Övrigt inga synpunkter på föregående mötes anteckningar.  

4. Mötet hade inga synpunkter på demokratiberedningens förslag på remissversion 

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet.  

5. Mötet noterar information om avstämning verksamhetsplan folkhälsa och social 

hållbarhet 2020, KS 2019/759 

 - Seniordagen under planering för en digital lösning.  

-  Det gemensamma arbetet tillsammans med elevhälsan för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet pågår.  

 - Hälsoinformation på SFI – planeras för en ny omgång i höst. Kunde inte genomföras 

under våren pga Covid- 19 

 - Hasselbackeloppet 9 maj blev inställt.  

 - Utbildningar till personal; Bemötande och normer (RFSL) genomfördes 13/3, 

Hedersrelaterat våld och förtryck är flyttad till oktober.  

6. Mötet noterar information om pågående och nyansökningar av projekt:  

Nya ansökningar -  
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Språkstöd och föräldraskap i samverkan – Länsstyrelsen - avslag 

Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar.  – 

Samordningsförbundet, samverkan Kungälvs kommun och Närhälsans 

rehabiliteringsmottagningar.  

Måltidspedagogik för personal och föräldrar – främja god hälsa och förbygga 

övervikt. – söker finansiering.   

Pågående –  

Kulturtolkar växlar upp –slutdatum januari 2021 – Länsstyrelsen, samverkan med 

Tjörn 

Våldsförebyggande – Länsstyrelsen och SKR. – Implementering av Mentorer i 

våldsprevention (MVP) i högstadium och gymnasium. Slutdatum december 2020.  

7. Mötet noterar information om Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, (Lupp KS 

2020/517) där Stenungsund tillsammans med 8 andra GR- kommuner kommer att 

genomföra enkäten under hösten 2020.  

Fundering på mötet; hur arbetar Stenungsund med ungdomars delaktighet? Marcus 

förtydligar att förvaltningen kommer att presentera ett förslag inom kort utifrån 

uppdrag från KF i denna fråga.  

 

8. Mötet noterar information från Västra HSN/VG 

- Nytt samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Stenungsunds 

kommun 2021–2024 

- RUS 2030 (Regional utvecklingsstrategi) är ute på remiss – sektor 

samhällsbyggnad ansvarar för remissvar senast 20200930 . Synpunkter på mötet 

framkom om att lyfta föräldrskapsstöd och tidiga insatser som ett område i RUS.  

- Regionrapport 2020 – Var det bättre förr? Hållbar utveckling i Västra Götaland.  

9. Verksamhetsplan 2021 – inspel på prioriterade områden är psykisk hälsa, tidiga 

insatser och föräldraskapsstöd.  

10. Information om ny rapport -  

Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2020, Folkhälsomyndigheten.  

”Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och i flera avseenden utvecklas 

hälsan positivt; medellivslängden ökar, fler skattar sin allmänna hälsa som god och 

förtida död minskar. Resultatet visar emellertid fortsatt ojämlikhet i hälsa där ingen 

förbättring syns från 2006 och framåt. ” 
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11. Nästa möte:   

24/9 14-16,  

Konferensrum Kompassen,  

Stenungsunds kommunhus.  

 

 

 

 

____________________________   

Ordförande folkhälsorådet    

Agneta Pettersson Bell   


