MÖNSTERÅS KOMMUN
Folkhälsorådet

S AMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-05-29

Plats och tid

Kommunhuset, Björken kl. 13.00-16.00

Beslutande

För Kommunstyrelsen
Madeleine Rosenqvist (KD)
Kristina Nyman (S)
Elmna Magnusson (C)
För Socialnämnden
Åsa Ottosson (M)
För Barn- och utbildningsnämnden
Lene Hollner (S)
För Föreningsnämnden
Göte Hägerström ers. (S)
För Miljönämnden
Carina Holmberg-Olofsson (C)

Övriga deltagande

Adj. Magnus Gustafsson (C)
Kulturnämnden
Lejla Bajraktarevic
Landstinget
Ambjörn Thunberg
Folkhälsosamordnare
Jan Linde
Svensk förening för folkhälsa

Paragraf Il - 2

Madeleine Rosenqvist Ordforan
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Lena Hollner, Justerare

§ 11
UPPROP
Ordförande öppnar mötet genom att hälsa närvarande välkomna och genomför ett upprop.

Justerande sign

Utdragsbcstyrkande

§ 12
VAL AV JUSTERARE
Lena Hollner föreslogs justera protokollet Detta sker 2017-06-08 kl. 11.30 på Ambjörn
Thunbergs kontor på Allegatan 1.
Folkhälsorådet beslutar
Att välja Lena Hollner för justering av protokoll.

Justerandc sign
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Utdragsbestyrkande

§ 13
PRESENTATION AV FOLKHÄLSOSAMORDNARE
Ambjörn Thunberg berättar om sin bakgrund och erfarenheter av förebyggande arbete i
kommunen. Ambjörn vikarierar på tjänsten som folkhälsosamordnare från och med den I
april till den sista december.
Tjänsten är på 60 procent i Mönsterås och resterande 40 procent arbetar Ambjörn som
folkhälsosamordnare i Högsby kommun.

Folkhälsorådet beslutar
Att lägga informationen till handlingarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 14
FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Ordföranden går igenom föregående mötesprotokoll.
Folkhälsorådet beslntar
Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkandc

§ 15
HALVÅRSUPPFÖLJNING AV VElU(SAMHETSPLAN 2017
Halvvägs in i 2017 visar nppföljningsmatrisen att de flesta av delarna i verksamhetsplanen
är pågående. En del av de drogfria aktiviteterna är redan genomförda. Följande områden
har inte genomförts under våren:
•
•
•
•
•

Ledningsgruppen har inte haft något sammanträde våren 2017
Socioekonomiska beräkningar är inte möjligt att genomföra på grund av att det
saknas utbildad ekonom i kommunen
Värme och Ramar i utveckling är vilande i avvaktan på ny samordnare för
föräldrastöd
Kursen "Barnen i våra hjättan" för nyetablerade föräldrar har inte genomförts
under våren
Ungdomsgruppen är vilande i avvaktande på ny samordningsansvarig

Folkhälsorådet beslutar
Att lägga uppföljningsmatrisen till handlingarna.

Justerande sign

l\� d!f

Utdragsbestyrkandc

§ 16
EKONOMISK GENOMGÅNG
Budgetläget redovisades. Den 23 maj hade 26,4 procent av budget använts. Det är under
riktvärde. I slutet på maj borde ca 40 procent av budgeten vara förbrukad. Folld1älsoarbetet
var inte så aktivt i bö1jan av året. Ett par föräldrastödskurser blev inte av.
Ett sätt att säkra upp för verksamheter som av olika anledningar inte kan genomföras under
året kan vara att ha planerade reservaktiviteter i verksamhetsplanen.
Med anledning av utmärkelsen årets folld1älsokommun kan det hli extra kostnader för arvode
vid uthildningen folkhälsa är politik och medverkan vid seminarier på Almedalen. Om
folldiälsorådet kommer att delta i dessa aktiviteter beslutas av kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet beslutar
Att ge folkhälsosamordnaren i uppdrag att titta vidare på möjligheter till reservaktiviteter i
kommande verksamhetsplan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 17
ÅRETS FOLKHÄLSOSTIPENDIUM
Inför utdelningen av årets folkhälsostipendium diskuterades eventuella kandidater.
Folkhälsorådet beslutar
Att folkhälsorådet ledamöter som har förslag på kandidater mailar dessa till
folkhälsosamordnaren. Frågan återkommer vid nästa sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 18
FOKUS FOLKHÄLSA
Efter förra årets väldigt uppskattade workshop med bland föreläsning av Joep Perk
diskuterade folkhälsorådet årets folkhälsodag. Ett tema som rådet enades om var kultur och
hälsa.
Folkhälsorådet beslutar
Att ge folkhälsosamordnaren och samordningsgruppen i uppdrag att ta fram förslag utifrån
detta tema.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 19
ÅRETS FOLKHÄLSOKOMMUN
Jan Linde från Svensk förening för folkhälsa berättade varför Mönsterås kommun blivit
utsedd till årets folkhälsokommun 2016.
Av alla sökande kommuner blev två kvar till en slutlig nominering efter att en professor i
socialmedicin jämförde kommunerna i ett poängsystem. Den andra kommunen var Uppsala
kommun som är 17 gånger så stor som Mönsterås. Anledningen till att vi vann var det
strukturerade folkhälsoarbetet. Det avgörande var att vårt arbete är centralt placerat i
kommunen direkt under kommunstyrelsen.
Jan Linde svarade också på olika frågor om folkhälsoarbetet som folkhälsorådet ställde.
Utöver glasmoroten och äran att vinna utmärkelsen, så erbjuds också Mönsterås kommun att
delta i Almedalen på politikerveckan samt en gratis utbildning för politiker och
cheftjänstemän i folkhälsoarbete.
Folkhälsorådet beslutar
Att lyfta frågan om utbildning och deltagande i Almedalen till Kommunstyrelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

SPELBEROENDE
Ett av Mönsterås kommuns prioriterade folkhälsomål 2016-2018 är tobak, alkohol, narkotika,
doping och spel. Vi har gjort insatser i folkhälsoarbetet gällande tobak, alkohol, narkotika och
doping. Vi har också haft information riktad främst till föräldrar gällande "datorspel" vilket
kan leda till ett beroende eller problematiskt användande. Förebyggande insatser rörande spel
om pengar har vi inte genomfört.
I en lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och
sjukvårdslagen avseende spelmissbrnk. Syftet är att kommunernas socialnämnder ska arbeta
med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbrnk.
De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka
missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.
Folkhälsosamordnaren informerade kort om de kunskaper som finns kring spelberoende. Det
finns ytterst f å förebyggande metoder som är utvärderade. Det som syns tydligt i forskningen
är ett samband med annan problematik. Till exempel ökar risken för spelberoende vid
riskkonsumtion av alkohol, social utsatthet eller vid psykisk ohälsa.
Nationell kunskap från folkhälsomyndigheten om spelberoende:
•

Andelen av befolkningen som spelar spel om pengar har minskat

•

Nya spelformer, främst på internet, ändrar spelmönster

•

Spelproblemen minskar men inte andelen med allvarliga spelproblem

•

Spelproblem minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män 25-44 år och bland
kvinnor 45-64 år

•

Det är viktigt med samordnade förebyggande insatser:
Mellan aktörer så som skola, fritidsgård och socialtjänst
Mellan olika sakmmåden såsom psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol

Folkhälsorådet beslutar
Att folkhälsosamordnaren och samordningsgruppen fördjupar sig i kunskap om spelberoende
och tittar på möjliga förebyggande insatser.

Justerande sign
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Utdragsbestyrkande

§ 20

PRESENTÄfION AV FOLKHÄLSO RÅDET PÅ KOMMUNENS HEMSIDA OCH
FACEBOOK
Ett förslag att vatje ledamot i folkhälsorådet presenteras på kommunens hemsida och
Facebook lyftes genom folkhälsosamordnaren. Webbansvarig Angeliea Boliden kommer att
göra intervjuer med rådets ledamöter och lägger ut det på nätet. Under samma tidsperiod
kommer även samordningsgruppen att presenteras.
Folkhälsorådet beslutar
Att stödja förslaget och att ledamöterna deltar i intervjuer.

Justerande sign
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Utdragsbcstyrkande

§ 22
NÄMNDERNAS UPPDRAG ATT TA FRAM EGNA FOLKHÄLSOMÅL TILL ÅR 2018
Det konstaterades att tidplanen med att formulera egna nämndspecifika mål till juni 2017 inte
kommer att hålla. Uppdraget upplevs som svårt utifrån kunskapsunderlag och att göra rätt
prioritering. Polkhälsosamrodnaren har informerat förvaltningsehefsgruppen om uppdraget.
För att uppdraget ska kunna genomföras önskar sig rådets ledamöter mer stöd.
Folkhälsorådet beslutar
Att folkhälsosamordnaren får i uppdrag att komma till respektive nämnd för att diskutera hur
nämndspeeifika mål kan tas fram.

Justerande sign
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Utdragsbestyrkande

§ 23

AKTUELLA FOLKHÄLSOFRÅGOR FRÅN RESPEKTIVE NÄMND
Miljönämnden
Nämnden har fått en ny ordförande, Roland Åkesson. Ett nytt system för att matavfall ska
användas till produktion av biogas är på gång. Nämnden efterlyser också bättre sopsmtcring i
kommunens förvaltningar.
Socialnämnden
Måltidspolicyn har reviderads och blivit antagen av kommunstyrelsen. Den betonar en god
och näringsriktig kost. Den sätter också extra fokus på de äldre som får mat via kommunen.
Att kunna göra hälsosaimna val som också är bra för miljön har varit viktigt i framtagandet av
ny måltidspolicy. Socialnämnden har haft ett gott samarbeta med kost och städ i det här i
arbetet. Sammantaget har detta lett till att kommunens resultat i Öppna jämförelse har blivit
bättre.
Kulturnämnden
Biblioteks-och kulturchef Carina Eskelin har slutat sin tjänst i Mönsterås kommun.
Tillförordnad chef är Kristina Åkesson. Det är 15 sökande till den utlysta tjänsten.
Föreningsnänmden
Mönsteråsleden är iordningställd och användbar. Det finns nu också en kaita färdig över
leden.
Barn- och utbildningsnämnden
Den stora satsningen på utmanade lärande fortsätter. Arbetet har varit framgångsrikt och
personalen är positiva till satsningen.

Folkhälsorådet beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 24
ÖVRIGA FRÅGOR
Folkhälsosamordnaren informerade om att kommunledningen återigen funderar på medverkan
i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ungdomsenkät LUPP.
Regionförbundet har ett utvecklingsarbcte kopplat till LUP P -undersölmingen med bland annat
samarbete med Fryshuset och Cumulus. Det kommunen eventuellt kommer att delta i är
enkätundersökniug och inte utvecklingsarbetet. Mönsterås kommun är den enda kommun som
inte är med i länet. Anledningen till att Mönsterås kommun valt att inte delta är låg kvalite på
återrapporteringen och att vi inte kunnat få med samtliga Mönsterås gymnasielever i
rappmien.
Kulturskolan via Rozita Stenfelt-Alpfjord önskar ekonomiskt stöd till en teater som heter
"Kentaur". Den handlar om gängbildningar och sexuella övergrepp. Handlingen går i kmihet
ut på följande: scenbilden är ett källarförråd dit "gänget" samlas efter att ha utsatt en tjej för
ett övergrepp, för att prata ihop sig kring vad de ska säga till polisen. Det är fyra helt olika
personligheter: den korkade killen som gör allt för att få vara med, den stenhårde som sparkar
på alla utom den "fine" killen vars mamma sitter i kulturnämnden så han får inte bli misstänkt
för någonting, och så tjejen som hänger med de tuffa killarna och underblåser det de gör. Det
går att utveckla hur många diskussionsspår som helst i anslutning - övergrepp, status,
gruppdynamik, moral och etik, könsroller, människovärde med mera.
En diskussion i rådet fördes om man kan söka bidrag från folkhälsorådet och om det i så fall
skulle budgeteras en viss summa i verksamhetsplan 2018.
Folkhälsorådet beslutar
Att lägga infonnation om LUP P till handlingarna
Att folkhälsosamordnaren får i uppdrag att bedöma hur vida folkhälsorådet ska stå som
medarrangör till föreställningen Kentanr. I så fall kan folkhälsorådet stödja föreställningen
med 10 000 kr

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

MÖTET AVSLUTAS
Ordföranden tackar rådet för ett bra möte och informerar om att nästa folkhälsoråds möte blir
fredagen den 22 september klockan 09.00-12.00
Folkhälsorådet beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Justcrande sign

Utdragsbcstyrkande

