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FOLKHÄLSORÅDET  

Datum:   21 maj 2019 

Tid:   13:00 – 15:00 

Plats:  Sammanträdesrummet Relingen, 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 

Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner - förhinder 

 Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare 

 Ulf Tolf, enhetschef barn och unga – t.o.m punkt 4 

Ärende:  

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Mötet fastställde dagordningen, inga tillkommande ärenden 

3. Inga synpunkter på föregående anteckningar.   

4. Mötet noterar information från Västra Götalands regionens Kraftsamling fullföljda 

studier. Ylva Bryngelsson och Elisabeth Ramberg, avdelning Social hållbarhet VGR 

höll i presentationen. (se separat presentation) 

Mötet noterar information om samverkansgruppen Hasselbacken i utveckling vars 

syfte är att  

• Utveckla området (fritid och föreningsliv, arbetsplatser, boendemiljö och 

folkhälsa) 

• Skapa stolthet över området hos de som bor och verkar i Hasselbacken 

• Stärka varumärket Hasselbacken genom goda berättelser och 

händelser/aktiviteter 

• Arbeta förebyggande och trendspana 

• Nätverkandet mellan de aktörer som verkar i området. 
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En synpunkt kom på mötet om tidigare gjord statistik angående ohälsotal och 

arbetslöshet mm i bostadsområdet är gjord med regelbundenhet? Folkhälsoplanerare 

tar med sig frågan och undersöker detta. Tar med frågan in i samverkansgruppen 

Hasselbacken i utveckling (HIU). 

5. Avstämning verksamhetsplan folkhälsa 2019 

 inkl skriftlig information från brott- och drogförebyggare  

Målområde fullföljda studier (valda delar) 

- ABC kurser till föräldrar erbjuds regelbundet, flera handledare i kommunen är 

utbildade.  

- Älskade barn – föräldraskapsstöd till nyanlända familjer har genomförts i vår för 

somalisk talande grupp.  

- Se separat dokument från brott och drogförebyggare 

- Arbeta vidare med LUPPEN resultatet som visar på behov av utveckling vad gäller 

psykisk hälsa och trygghet.  

- Få spridning på måltidspedagogens arbete.  

- Arbete med att ta fram en plan för psykisk hälsa/suicidplan håller på att tas fram 

och skall vara i samklang med regionens och Västkoms plan.  

- Jörlandaskolans arbete med ”Skola i rörelse”.  

- Mentors in Violence Prevention (MVP) är en manualbaserad lektionsserie för 

skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och 

lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och 

kränkningar.  

- VIP (viktig intressant person) Våldsförebyggande program för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

- Ny ansökan till Länsstyrelsen skall lämnas in för Våldsförebyggande insatser.  

Åldrande med livskvalitet (valda delar) 

- Folder Till dig som är äldre är tryckt och distribueras via PRO och SPF samt 

hemtjänstpersonal.  

- Planering för Seniordagen 25/10 pågår, årets tema är Rörelse/fysisk aktivitet 

- Samverkansgrupp Seniorer i fokus har fokusområde ensamhet tillsammans med 

studieförbunden. Tips; Vän till en vän, PRO Stockholm 
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Projekt 

- Kulturtolkar på familjecentralen ”växlar upp” – ny ansökan inskickad till 

Länsstyrelsen.  

- GR:s projekt Föräldrastöd till nyanlända pågår. 

- GR:s Luppen nätverk – deltar Stenungsund i. 

- GR Social innovation i samhällsplanering pågår.  

6. Nya rapporter delgavs på mötet samt bifogas till anteckningarna. 

• Årsrapport folkhälsa, Folkhälsomyndigheten - sammanfattning 

- Medellivslängden ökar i Sverige för alla grupper, med undantag för kvinnor 

med förgymnasial utbildningsnivå. År 2017 var den återstående 

medellivslängden vid födseln 80,7 år för män och 84,1 år för kvinnor. 

- Andelen dagligrökare är 7 procent, en halvering sedan 2006, men med 

oförändrat stora skillnader mellan grupper med för- respektive eftergymnasial 

utbildningsnivå. 

- Socioekonomisk bakgrund påverkar även risken att drabbas av olika 

infektionssjukdomar. 

- Övervikt och fetma har ökat, från 46 till 51 procent av befolkningen mellan 

2006 och 2018. Fetma är vanligare bland personer med förgymnasial 

utbildningsnivå (22 procent) än bland personer med eftergymnasial (12 

procent). 

- Psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem. Suicid är mer än dubbelt så 

vanligt i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå (23 per 100 000 invånare) 

jämfört med eftergymnasial (10 per 100 000 invånare). 

- Spädbarnsdödligheten är mycket låg i Sverige, men dödligheten under det första 

levnadsåret är mer än dubbelt så hög bland spädbarn vars föräldrar har 

förgymnasial utbildningsnivå jämfört med spädbarn vars föräldrar har 

eftergymnasial utbildningsnivå. 

• Jämställt Västra Götaland, länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019–2020, 

Länsstyrelsen  

Strategin kan användas för att: 

- Sprida kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken. 
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- Möjliggöra prioriteringar i pågående jämställdhetsarbete. 

- Fördjupa arbetet med jämställdhetsintegrering 

7. Mötet noterar information från Västra HSN/VGR 

- Ny avdelning har bildats som heter avdelningen Social hållbarhet där avdelning 

folkhälsa och mänskliga rättigheter har slagits samman. 

- ”Hälsocoach på nätet” Syftet är en kontakt för alla som behöver förändra sina 

levnadsvanor och är till för alla över 16 år som bor i Västra Götaland. 

- Hälsa i Västra Götaland – Kunskapssammanställning till planeringsunderlag 

folkhälsa. Hur ser det ut? och varför ser det ut som det gör? 

8. Höstens möte  

10/9 14 -16 i kommunhusets rum Relingen 

26/11 14-16 i kommunhusets rum Kompassen 

 

Bifogade dokument:  

Årsrapport folkhälsa 2019, Folkhälsomyndigheten.  

Hälsa i Västra Götaland Kunskapssammanställning till planeringsunderlag folkhälsa, 

Enheten samhällsanalys VGR 

Vår bästa tid är nu, regionrapport 2018 – hållbar utveckling i Västra Götaland, VGR 

Analys 2018:32 

Jämställt Västra Götaland, länsstrategi för jämställdhetsintegrering, Länsstyrelsen 

Västra Götaland 

VGR:s presentation Kraftsamling fullföljda studier 
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Ordförande folkhälsorådet   Folkhälsoplanerare, anteckningar 

Agneta Pettersson Bell   Carina Johansson Strandberg 

 


