Dagordning
Folkhälsoråd
Sammanträdesdatum
2020-12 -03

FOLKHÄLSORÅDET
Datum:

3 december 2020

Tid:

14:00 – 16:00

Plats:

Sammanträdesrum Aktern, Kommunhuset Stenungsund

Ledamöter:

Ordförande - Agneta Pettersson Bell (ST), kommunen
Conny Nilsson (V), kommunen - digitalt
Tony Holm (KD), kommunen - frånvarande
Anita Heden (S), Västra HSN- digitalt
Amanda Brown-Stjärnå (M), Västra HSN - digitalt

Övriga närvarande:

Kicki Nordberg, kommundirektör - frånvarande
Marcus Starke, sektorchef stödfunktioner - frånvarande
Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare

Ärende:
1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Mötet fastställer dagordningen.
3. Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar.
4. Mötet noterar informationen om Uppdrag att ta fram en handlingsplan för
suicidprevention (KS 2020/671).
5. Mötet noterar informationen om Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social
hållbarhet 2020. (KS 2019/759).
• Digital seniordag – uppföljning
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Det är aldrig för sent att må bättre (om ensamhet) Susanne Rolfner Suvanto – 9 st
Hälsa och välbefinnande på äldre dar Gert Johansson – 4 st
Ballader i Bohuslän Hanna Boquist – 32 st
• Hälsoinformation på SFI
Har ställt om till digitala föredrag alt förinspelade presentationer.
• På egna ben
Vinnare av utmaningen blev Kyrkenorumskolan klass 6 c med 1968 poäng.
• CAN Kommundialog genomfördes 26/11 (se separat presentation)
ANDTS fördjupning blir på nästa möte i mars.
6. Mötet noterar information om pågående projekt:
- Stärkt föräldraskapsstöd i samverkan – Drivande är Familjecentralen i samverkan
med andra aktörer. Geografiskt område är Hasselbacken/Kristinedal och de olika
aktörerna i området. Resultatet skall spridas till hela kommunen efter avslut.

- Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar Arbetet fortsätter men i annan omfattning då träningsanläggningarna inte är
tillgängliga för att bedriva motivationsarbetet.
- Kulturtolkar växlar upp – detta projekt avslutas vid årsskiftet och kulturtolken
övergår i fast anställning i Tjörns kommun. Mötet noterar att denna funktion varit
viktig framförallt inom förskola och skola.

7. Information från Västra HSN/VGR
-

Inga reflektioner från dialogdagen den 16/11.

-

Utlysning Projektstöd till utvecklingsprojekt inom folkhälsa och social hållbarhet
samt mänskliga rättigheter. Civilsamhället i samverkan med kommun.
Studieförbundet Vuxenskolan har skickat ansökan i samverkan med Stenungsunds
kommun om att erbjuda Dans för hälsa som är en forskningsbaserad metod för att
stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet.
(www.dansforhalsa.se)
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-

Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2020

Nationellt (kort) resultat:
•

De allra flesta, mer än 70 procent, upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd.
Men den positiva utvecklingen som pågått sedan år 2004 verkar ha avstannat och det
finns skillnader mellan olika grupper. Genomgående uppger personer med
förgymnasial utbildning oftare ohälsa än personer med eftergymnasial utbildning.

•

Fler uppger psykisk ohälsa. Självrapporterade besvär av ängslan, oro och ångest har
ökat, särskilt bland yngre kvinnor.

•

Andelen personer som rapporterar fetma har fortsatt att öka med någon procentenhet
och ligger nu på 16 procent.

8. Nya rapporter/Omvärldsspaning
Utgår
9. Mötet godkänner förslag på möte 2021 och dess upplägg:
14:00 -16:00 vårens möten förlängs med 1 tim. (kalenderbokning skickas separat)
4/3

Hur mår Stenungsund?
Statistik Hälsa på lika villkor + Öppna Jämförelser
Tema; ANDTS

3/6

Redovisning av Luppen (ungdomsenkät)
Inspel Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022
Tema; Trygg och säker kommun fri från våld, psykisk hälsa

2/9

VP 2022 presenteras
Tema; Föräldraskapsstöd

2/12 Uppföljning 2021
Mötet är också positiva att bjuda in gäster från verksamheterna för att presentera
pågående arbete.
Bifogat material: CAN kommundialog.

______________________________________
Agneta Pettersson Bell Ordförande folkhälsorådet

