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FOLKHÄLSORÅDET  

Datum:   10 september 2019 

Tid:   14:00 – 16:00 

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 – meddelat sjuk 

Övriga närvarande: Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starke, sektorchef stödfunktioner 

Anette Oscarsson 
 Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare 

Ärende:  

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

2. Mötet fastställde dagordning, inga tillkommande ärenden.  

3. Föregående anteckningar gicks igenom och under punkt 4  

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). – redovisas nästa folkhälsoråd pga inställt möte med 
samverkansgruppen.  

4. Stenungsunds kommun är landets femte bästa storstadskommun vad gäller social 
hållbarhet enligt tidningen Dagens samhälle. 

Dagens samhälle gör ranking utifrån tre av de 17 globala målen (Agenda 2030);  

Minskad fattigdom, minskad ojämlikhet och fredliga och inkluderande samhällen.   

De tre målen har Dagens samhälle samlat i en kategori som de kallar ”Inkluderande 
samhällen”. 
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5. Mötets fokusområde:  

Åldrande med livskvalitet  

Mötet notera information om temaområdet.  

- Folder Till dig som är äldre och Livslotsen 2019 är tryckta och distribuerade.  

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

- Ökat fokus på ofrivillig ensamhet tillsammans med studieförbunden ABF och 
Vuxenskolan (SV) samt penionärsorganisationerna.  

- Trivselträffar på Tallåsen för alla.  

6. Avstämning verksamhetsplan folkhälsa 2019  

- Information om familjecentralens dag 16/9 

- Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterar den 
nationella undersökningen Skolelevers drogvanor i oktober 

- Ny nationell ANDT-strategi planeras 2021 

7. Förslag verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2020 presenteras. 

Nytt förslag följer upplägg på program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund 
antaget i KF 2018-06-25.  Med de fyra prioriterade områdena:  

- Barn och ungas uppväxtvillkor  

- Socioekonomiska förutsättningar 

- Hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer 

- Hälsa och levnadsvanor 

Förslagets fokusområden är i huvudsak; fullföljda studier, psykiska hälsan, minska 
stillasittandet och ofrivillig ensamhet. 

Mötet noterar informationen och föreslår mindre korrigeringar av text samt att lägga 
till VGR:s Strategi för att öka fysisk aktivitet för barn och unga som kommer upp till 
beslut i Regionsfullmäktige 8 oktober.  

Planen presenteras på välfärdsutskottet i oktober.  

8. Mötet noterar informationen om ny lag om rökfria miljöer började gälla från 
20190701.  
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9. Information från Västra HSN/VGR 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in till en dialogdag den 22 oktober på 
Valand i Göteborg. Den läggs in som en kalenderbokning i respektive kalender.  
Anmälan till folkhälsoplanerare.  

10. Nästa möte 26 november 14-16 

Folkhälsoplanerare får i uppdrag till nästa möte att redovisa en kartläggning av 
föräldrautbildningar via mödrahälsovård, barnhälsovård och kommunen. När, var, hur 
och till vem? 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Ordförande folkhälsorådet   Folkhälsoplanerare, anteckningar 

Agneta Pettersson Bell   Carina Johansson Strandberg 

 


