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FOLKHÄLSORÅDET
Datum:

27 februari 2019

Tid:

14:00 – 16:00

Plats:

Sammanträdesrummet Fören
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
Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare

Ärende:
1. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Mötet fastställde dagordningen, inga tillkommande ärenden
3. Inga synpunkter på föregående anteckningar
4. Mötet noterar information om rådets organisering, funktion samt avtal och
styrdokument.
5. Mötet noterar information om nuläge och tidigare arbete.
- uppföljning verksamhetsplan 2017 – 2018
- verksamhetsplan 2019
6. Förslag på mötesupplägg 2019
Följande förslag av mötesupplägg tillstyrktes av mötet:
Varje möte har ordinarie dagordning med fasta punkter såsom avstämning av
verksamhetsplan inkl brott och drogförebyggande arbete samt info från Västra
Götalandsregionen. Varje möte har en fördjupning av fokusområde enligt
nedanstående förslag:
Maj

Fullföljda studier
Hasselbacken i utveckling
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September

Åldrande med livskvalitet
Verksamhetsplan 2020

November

Trygg och säker kommun (utan våld)

7. Mötet noterar information om Hur mår Stenungsund?
Utdrag ur nyligen genomförda undersökningar för att få en bild av aktuellt läge.
8. Information från Västra HSN/VGR
-

Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga är under framtagande.

-

Kraftsamling fullföljda studier är namnet på det samarbete mellan Västra
Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra
elever att gå ut skolan med godkända betyg. Nya rekommendationer för 2019

9. Nya mötestider under 2019!
Nästa möte:
21/5
10/9
26/11

14 - 16
14 - 16
14 - 16

rum Aktern
rum Aktern
rum Aktern

Bifogade dokument:
20190227 folkhälsoråd – social hållbarhet - presentation av punkter 4,5,7 på dagordningen
(ppt bilder)
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2018.

Länk till ungdomsenkäten LUPPEN;
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/ungikommunen/luppunderso
kningen.4.274e2b551641dec2c85221d.html

__________________________

_________________________

Ordförande folkhälsorådet

Folkhälsoplanerare, anteckningar

