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FOLKHÄLSORÅDET 

Datum:   5 december 2018 

Tid:   09:00 – 12:00 

Plats:  Sammanträdesrummet Kompassen 

  Kommunhuset Stenungsund 

Ledamöter:  Bo Pettersson (S), kommunen 

Maria Renfors (M), 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 

Stefan Persson brott – och drogförebyggare, under punkt 7 

Robert Rydquist – IFO chef, under punkt 7 

Jonas Arngården – tf sektorchef socialtjänst, under punkt 7 

Evam Hallberg, enhetschef fritidsgård under punkt 4 

 

Ärende:  

1. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Dagordningen fastställdes.  

3. Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.    

4. Folkhälsorådet delgavs information om resultatet av LUPPEN, ungdomsenkät som 

genomförts under 2017.   

5. Information från Västra HSN/VGR 

Konferens fullföljda studier 26/2 – anmälan https://www.vgregion.se/regional-

utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-

studier/aktuellt/konferens-fullfoljda-studier---for-liv-och-framtid/ 

 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/aktuellt/konferens-fullfoljda-studier---for-liv-och-framtid/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/aktuellt/konferens-fullfoljda-studier---for-liv-och-framtid/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/aktuellt/konferens-fullfoljda-studier---for-liv-och-framtid/
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6. Folkhälsorådet delgavs uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 

2018. (valda delar ur redovisningen) 

 - Seniordagen besöktes av ca 1400 st, ca 50 – 60 st utställare, få som svarade på 

utvärderingen men de som gjorde det var över lag mycket nöjda, det som uppskattades 

mest är sociala mötesplatsen och musik. 

 - Föräldraskapsstöd; ABC grupper erbjuds regelbundet, Kulturtolkar på 

familjecentralen fungerar bra, föräldragrupper Älskade barn (för nyanlända familjer) 

erbjuds på arabiska.  

 - Måltidspedagog inom förskolan 

 - Temaserie Psykisk hälsa – tre föreläsningar under hösten  

 - Livslotsen är under uppdatering.  

7. Information av aktuellt läge från brott- och drogförebyggare delgavs mötet. 

- Samverkan mellan kommun och polis fungerar mycket bättre. 

- Nattvandrare är under om/uppstart – ny styrelse är bildad.  

- Socialtjänsten har just nu 80 öppna ärenden varav 10 st är drogrelaterade 

8. Övrigt 

KUR (Kulturunderstödd rehabilitering) 2019 – hur gör vi för 2019? Frågan tas tillbaka 

och hanteras i annat forum enligt kommunchefen.  

Ny skrift - En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd – Regeringskansliet 

aug 2018 

9. Möten 2019 – planeras tillsammans med nya representanter i folkhälsorådet så snart 

det är fastställt.   


