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FOLKHÄLSORÅDET  

Datum:   24 februari 2020 

Tid:   14:00 – 16:00 

Plats:  Sammanträdesrum Riggen, Kommunhuset Stenungsund 

Ledamöter: Ordförande - Agneta Pettersson Bell (ST), kommunen 
Jan Alexandersson (V), kommunen 
Lena Hedlund (KD), kommunen 
Ulrika Martinsson (S), Västra HSN  
 Jonathan Bessou (M), Västra HSN 

Övriga närvarande: Kicki Nordberg, kommundirektör, första 30 min 
Marcus Starke, sektorchef stödfunktioner  
 Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare, anteckningar 
Linda Andersson, student Göteborgs Universitet, punkt 10 

 

Ärende:  

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.  

2. Mötet fastställde dagordningen, inga tillkommande ärenden.  

3. Inga synpunkter på föregående anteckningar. 

4. Hjärtstartare 
Mötet beslutar att defibrillator/hjärtstartare skall köpas in och utrustas i fixartjänst bil. 
När nuvarande medarbetare i fixartjänst avslutar sin tjänst tas ett nytt beslut i 
folkhälsorådet hur framtida lösning skall se ut. Uppföljning om ett år samt vid avslut 
av tjänst.     

5. Remissförslag Uppdragsbeskrivning folkhälsorådet 
Mötet ställer sig bakom Demokratiberedningens förslag, med följande synpunkter; 
 
 - Hur länge sträcker sig dokumentets giltighetstid? Vissa av dokumenten som det 
hänvisas till i förslaget har slutat att gälla eller kommer att sluta gälla inom kort.  
 
Punkt 4 – ändra från Ta fram mål och målsättningar till Ta fram verksamhetsplan 
årligen.  
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Punkt 7 –  
- Deltagande politiker och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig inspel 
från sina respektive nämnder/styrelser/förvaltningar till rådet samt att återföra rådets 
arbete tillbaka till dessa.  
- Vi vill eftersträva en enhetlig hantering av de tre råden. Rapport till KF kan vara bra 
att sprida kunskap från de olika råden till fler politiska sammanhang. Dock bör det 
gälla samtliga råd, även rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet.  
 

6. Mötet noterar information om Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social 
hållbarhet 2019, KS 2018/49  
Reflektion på mötet; Många bra aktiviteter, hur når vi fler med information om 
utbudet?  

7. Mötet noterar Avstämning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2020 
KS 2019/759 med följande informationspunkter:  

-  Hälsoinformation på SFI 1 ggr/v med olika professioner vårtermin och hösttermin. 

-  Föreläsningar till personal:  

En kommun för alla – bemötenade och normer 13 mars 
Hedersrelaterat våld och förtryck 28 april 

- Temadag Funktionsvariationer i Fregatten 16 maj –Synpunkter; informera/involvera 
funktionshinderrådet. 

- Hasselbackeloppet 9 maj  

Reflektion på mötet; göra föräldrarådgivningen mer känd hos kommuninvånarna samt 
kommunens verksamheter ffa bland skolans olika personalgrupper.  

8. Mötet noterar information från Västra HSN/VG 
- Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor HLV – För 2020 års undersökning 
består det totala urvalet av cirka 120 000 personer. Resultat presenteras vid årsskiftet.  
 - Sociala investeringsmedel att söka (SIM) senast 28 augusti. Medlen syftar till 
insatser som bidrar till fullföljda studier.  
- Representant från HSN Västra informerar om att det är mycket budgetarbete inom 
nämnden just nu. 

9. Presentation av kartläggning  
Mötet noterar presentationen Mötesplatser och aktiviteter för personer som är 65 år 
eller äldre – som kan förbygga eller lindra upplevd ensamhet samt social isolering.  
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Praktikant från GU Linda Andersson.  
Reflektion på mötet; kan IOP vara ett stöd i detta arbete?  

10. Nästa möte 11 juni 14-16 

 

____________________________   

Ordförande folkhälsorådet    

Agneta Pettersson Bell     


