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FOLKHÄLSORÅDET
Datum:

24 maj 2018

Tid:

14.30 – 16.30

Plats:

Sammansträdesrummet Aktern
Kommunhuset Stenungsund

Ledamöter:

Sofia Westergren (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, antecknar

Ärende:
1. Ordförande hälsar välkommen.
2. Dagordningen fastställs.
3. Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll.
4. Jenny Melin från samordningsförbundet informerar om KUR (Kulturunderstödd
rehabilitering. (se bilaga) Samordningsförbundet har finansierat en grupp våren 2018
samt skall starta en grupp hösten 2018 också, därefter är det upp till varje kommun att
driva det vidare. Grupperna 2018 har varit gemensamma mellan Tjörn och
Stenungsund och deltagare remitteras från vården. Tjörn har beslutat att
folkhälsorådet finansierar för 2019 för att implementering skall ske i kultur och fritid
till 2020. De har budgeterat 154´ (15 % tjänst + 2 grupper) – väljer vi att fortsätta
gemensamt delar vi på den kostnaden. Frågan tas upp på nästa möte.
5. Uppföljning verksamhetsplan 2018
Inget nytt
6. Information från Västra HSN/VGR
Sociala investeringsmedel att söka – 1:a möte (24/5) mellan hälso- och sjukvården och
kommunen har skett för att gemensamt fundera på ansökan.
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VGR har slutit ett IOP avtal mellan Födelsehuset Doulor och kulturtolkar. Möjlighet
finns för alla barnmorskemottagningar inom regionen att använda sig av dem. Hur ser
avtalet ut och kostnad efterfrågas av mötet.
7. Information från brott- och drogförebyggare och IFO - chef. Stärkt samverkan mellan
polis och socialtjänst i och med medborgarlöftet.
Pia Solefors enhetschef kultur och fritid, informerar om sommarbemanningen.
Uppdraget är att stärka vuxennärvaron under sommaren vid strategiska platser genom
samverkan mellan kommunala resurser, polis och räddningstjänst. Vecka 26, 27, 28 –
tre kvällar där minst tre tjänstemän finns schemalagda mellan kl. 16-20. Vecka 31, 32,
33 – tre kvällar där minst två tjänstemän finns schemalagda mellan kl. 16-20.
Därefter lämnas information om aktuella platser och händelser över till
Räddningstjänsten som finns synliga, beroende på larm, mellan kl. 20-00.
Representanter från Socialtjänst, Kultur och Fritid, Elevhälsa, Polis träffas varje
måndag morgon under de aktuella veckorna för en avstämning av läget.
Utvärdering av sommarschemat sker efter sommaren.
8. Övrigt
Information om samverkansgruppen Hasselbacken i utveckling
9. Nästa möte 25/9 9-12, Aktern
Förslag på dagordningen:
-

Återrapport från ansökan Utökat integrationsarbete på familjecentralen
Hasselkärnan – bjuda in representant.

-

Redovisning av ungdomsenkäten Luppen

-

Nationella folkhälsoenkäten – redovisa? (om den är klar)

-

Verksamhetsplan 2019

Sofia Westergren

Carina Johansson Strandberg

Ordförande

Folkhälsoplanerare

