MÖNSTERÅS KOJV1MUN
Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESl'ROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-09-22

Plats och ticl

Kommunhuset, Björken kl. 13.00-16.00

Beslntancle

För Kommunstyrelsen
Madeleine Rosenqvist (KD)
Kristina Nyman (S)
Elmna Magnusson (C)
För Socialnämnden
Inga Jonsson (C)
För Barn- och utbildningsnänmden
Jacqueline Doohan (C)
Lene 1-lollner (S)
För Föreningsnämnden
Camilla Löfström (C)
För Miljönämnden
Carina Holmberg-Olofsson (C)

Övriga cleltagancle

Adj. Magnus Gustafsson (C)
Kulturnämnden
Lejla Bajraktarevic
Landstinget
Ambjörn Thunberg
Folkhälsosamordnare
Angelika Tjäder
Folktandvården
Eva Gustavsson
IFO
Angelica Boliden
Webbansvarig Mönsterås kommun
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'Am1i'jtrn Thunberg, Sekreterare

Carina Holmberg-Olofsson,,.Justeraret'

f,l 26

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

J usterande sign

Utdragsbestyrkande

§ 27

VALAV JUSTERARE
Carina Holmberg-Olofsson föreslogs justera protokollet. Detta sker 2017-10-05 kl. 16.00
på Ambjörn Thunbergs kontor på Allegatan 1.
Folkhälsorådet beslutar
Att välja Carina Holmbcrg-Olofsson för justering av protokoll.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 28

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Ordföranden går igenom föregående mötesprotokoll.
Folkhiilsorådet beslutar
Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerandc sign

Utdragsbcstyrkandc

§ 29
REDOVISNTI\/G AV RESULTAT FRÅN DROGVANEUNDESÖKNINGEN 2017
Ambjörn Thunberg redovisar en del av resultaten från årets drogvaneundersökning. Årets
undersökning genomfördes i år två på gymnasiet under våren. För första gången på
gymnasiet fanns enkäterna översatta till Arabiska och Persiska.
•

•

•

Andel elever i år 2 på gymnasiet som använder tobak har ökat något jämfört med
undersökningen 2015. Del är 30 procent av eleverna säger att de röker eller snusar
eller både delarna. Utifrån folkhälsorådets mål, att minska tobaksbruket jämfört
med 2013 år resultat, ser det fortfarande bra ut. 2013 använde ca 50 procent av
eleverna tobak. Årets ölming bero på att andelen rökare ökat, då främst bland de
kvinnliga eleverna. Det syns ingen skillnad i tobaksbruket bland utlandsfödda
elever och de som är födda i Sverige.
Andelen elever i år 2 på gymnasiet som är alkoholkonsumenter har fortsatt minska.
På tio år har är det varit en halvering av dom som svarat att det druckit alkohol
senaste halvåret. Det gäller både män och kvinnor. Här syns också en tydlig
skillnad mellan var man är född. Bland de utlandsfödda eleverna är det ovanligt att
man dricker alkohol.
Narkotikabruket består framför allt av Cannabis, Den stora majoritet av elever
drygt 90 procent använder ingen narkotika. Bland kvinnorna 2017 var det ingen
som svarat att de använd narkotika, bland männen var 14 procent. Efter som det är
relativt få svar varje år så ger enstaka svar stort utslag. Resultat har gått lite upp
och ner genom åren, Bland de elever som svarat på enkäten de senaste 10 åren på
gymnasiet har det varit ca I 0 procent som använt narkotika.

Folkhälsorådet beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
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Justerande sign

Uldragsbestyrkande

§ 30
TO BAKSFRI UTAMANING
Angelika 'l)äder från folktandvården berättar om deras tobaksförebyggande arbete. Mönsterås
kommun har sedan tidigare medverkat i Tobaksfri duo, som är en kontraktsmctod för
grundskoleelever. Nu har Mönsterås skrivit avtal med landstinget om att samarbete med
metoden Tobaksfri utmaning som riktar sig till gymnasieelever.
•

Tobaks bruket har minskat sedan 1980-talet. Trots det beräknas 12 000 människor i
Sverige dö i förtid till följd av tobak vaije år. Antalet all(Oholrelaterade dödsfall i Sverige
är minst 4-5 000 per år.
Det finns ett tydligt samband mellan bruk av tobak, alkohol och narkotika. Det är mycket
ovanligt att elever som inte röker eller dricker alkohol har provat narkotika. Därför är det
förebyggande arbetet mot tobaksbruk prioriterat i folkhälsoarbetet.

Tobaksfri utmaning innebär att personal på folktandvården kommer ut till eleverna på
gymnasiet en gång per läsår med Workshops och erbjudande om att anta en tobaksfri
tllmaning. http://wmv.tobaksfriutmaning.se/
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Folkhälsorådet beslutar
Att tacka för presentationen och att lägga informationen till handlingarnana.

Justcrande sign

Utdragsbestyrka11de

§ 31
TOBAKSUTSTÄLLNINGEN
folld1älsorådet fick den nya broschyren om tabaksutställningen och passade under kaffet
på att titta på konstverket och dess innehåll.
Folkhälsorådet beslutar
Att lägga information till handlingarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkandc

§ 32
STÖD TIL L FLYKTJNGFÖRÄLDRAR
Under hösten 2016 och våren 2017 har kommunen haft 37.a medel från länsstyrelsen för alt
utveckla och förstärka arbete med föräldrar som är nyanlända till Sverige. Pengarna har
använts till två delar. Dels språkstöd och Svenska med baby på Öppna förskolan i tjänst på 25
procent. Den andra delen har handlat om att föräldrar enskilt erbjudits ett antal möten där
temat är att vara förälder i Sverige. Även här har det varit 25 procent tjänst som i samverkan
med lFO utfört arbetet.
lFO:s Socialpedagog Eva Gustavsson berättar om det förebyggande arbetet i familjer på
flyktingboendena. Arbetet har varit uppskattat och i många fall har det varit den enda
information och kontakt familjerna har haft med någon svensk myndighet. lnnehållet har
handlat om förändrade föräldraroller, svensk skola och barnomsorg. Vilken hjälp man kan få.
Lagstiftning i Sverige gällande barnuppfostran, äktenskap och kvinnors rättigheter 111111. Detta
arbete fottsälter även efter att 37.a medel avslutas som en del av Evas arbete. Behovet är att
fmtfarande stort. Det kommer många ny föräldrar till Salthäll, när nu migrationsverket stänger
många boende i länet. Det vore önskvärt att förstärkningen i arbetet på något sätl fortsatta.
Folkhälsorådet beslutar
Att tacka för presentationen och lägga informationen till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkandc

§ 33
EKONOMISK GENOMGÅNG
Budgetläget redovisades. Den 18 september har 53,3 procent av budget använts. Del är under
riktvärde. Framför allt är det föräldrastöd som inte är genomfört.
Folkhälsorådet beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Justcrnnde sign

Utdrngsbestyrkande

§ 34
ÅRKTS FOLKHÄLSOSTil'ENDIUM
Inför utdelningen av årets folkhälsostipendium diskuterades åter igen eventuella kandidater.
Det har inte kommit in några förslag till folkhälsorådet. Under mötes gång föreslogs Team
Rinkeby till kandidat. Alla ledamöter uppmanas att fundera på lämplig kandidat.
Folkhälsorådet beslutar
Att folkhälsorådet ledamöter som har förslag på kandidater mailar dessa till
folkhälsosamordnaren. Eventuellt beslut om vem som får priset beslutas av folkhälsorådets
ordförande och vice ordförande.

Justcrandc sign

Utdragsbestyrkande

§ 35
FOLKHÄLSA OCH KULTUR
Ett förslag från samordningsgruppen är en kultur och hälsa kväll i Blomstermåla folkets hus i
månadsskiftet november/december med huvudmålgrupp ungdomar. Då erbjuds olika
workshops men också framträdande av olika artister. Ungdomar medverkar i genomförandet.
Bussar går från alla samhällen, kvällen skall vara från årskurs 5. Någon känd aitist som
dragplåster. Kvällen skall även vara för vuxna och äldre.
Exempel på workshop:
Alla kan sjunga
Dans
Läsa och idrott
Testa olika instrument
Hälsosam kost
Tobaksfri duo och utmaning
Tobak med någon av ungdomsorganisationerna
Pulsträning
Föreningsaktiviteter
Skapande Måla mm
Kostnaden för denna kväll överstiger budgeterade 15 000 kr. Förslaget innebär att vi
omfördelar medel i budgeten.
Folkhälsorådet beslutar
Alt ge folld1älsosamordnaren och samordningsgruppen i uppdrag att ta fram förslag utifrån
detta tema.

Justenmdc sign

Utdragsbestyrkandc

§ 36
NÄR BARNKONVENTION BLIR LAG
Inbjudan till att en endagars konferens i Vimmerby den 36 oktober om Barnkonventionen och
att den fram över blir lag. Det är viktigt att vi i Mönsterås tar del av kunskapen.
Folkhälsorådet beslutar
Det ledamöter i folld1älsoråd som vill åka kollar först med respektive nämnd om arvode utgår.
Anmälningsavgifter för konferensen bekostar folkhälsorådet. Ambjörn tar emot anmäla.

Justerande sign

Utdragshcstyrkandc

§ 37
MHFA
Folkhälsorådet fick information om utbildningarna i första hjälpen vid psykisk ohälsa som
erbjuds två gånger under hösten i Mönsterås kommun. Den nya broschyren delades också ut.
Folkhälsorådet beslutar
Att folkhälsorådets ledamöter hjälper till alt sprida information om utbildningarna i Ml IFA

Justerande sign

Utdragsbcstyrkandc

§ 38
NÄMDSSPECEFil(A MÅL TILL NÄSTA F OLKHÄLSOPLAN 2019-2022
Efter tidigare diskussioner i rådet om svårigheterna med specifika mål för va1je nämnd har
frågan diskuterar i ledningsgruppen. Istället för att va1jc nämnd ska ha egna mål färdiga till
2018, så är förslaget att nämnderna tar fram egna folkhälsomål till den nya folkhälsoplanen
2019-2022. Detta arbete bör ske strukturerat med hjälp av förvaltningschef och
folkhälsosamordnare. Nämnderna bjuder in folkhälsosamordnare till nämnden för att stöd och
hjälp i frågan.
Folkhälsorådet beslutar
Att arbete utifrån förslaget.

Justernnde sign

Utdragsbcslyrkande

§ 39

PRESENTATION AV FOLKHÄLSORÅDET PÅ KOMMIBiEN§ HEMSIDA QCH
FACEBOOK
Angclica Boliden påminde om frågorna till folld1älsorådet ledamöter och tog bilder på rådet
och några av ledamöterna i grupp.
Folkhälsorådet beslutar
Att Angelica kontaktar de ledamöter som inte blev fotade för fotografering och ledamöterna
uppmanas att skicka in svaren på frågorna.

Justerandc sign

Utdragsbestyrkande

§ �o
AKTUELL FOLKHÄLSOl<'RÅGOR FRÅN NÄMNDERNA
Barn och utbildningsnämnden
Vi presidiemötet mellan BUN/SN fördes diskussioner om polisen insatser mot narkotika bland
ungdomar.
Kostnaderna ökar för BUN när många anhöriginvandrare nu kommer till kommun. Det utgår
mindre bidrag för anhöriginvandring än för vanliga kommunplacerade flyktingar.
Socioekonomiska faktorer ska styra behov vid resursfördelningen inom BUN:s verksamheter
fram över.
18 oktober är det en dag för pulshöjande aktiviteter i skolan
F öreningsnämnden
Fem föreningar är på gång att cettifiera sig som utmärkt förening, kriterierna utgår från
ANDT, jämställhet och trafik.
22 november hålls föreningsmöte för föreningarna i Kommunen.
Linn Franzens arbete som föreningslots föreslås att fortsätta 2018.
Kulturnämnden
En ny rekryteringsgrund för kulturchef har tagits fram. För söka tjänsten krävs avslutad
akademisk högskoleutbildning inom bibliotek, kultur eller utbildning som arbetsgivaren
bedömer som likvärdig.
Det kommer erbjudas läsinsats under höstlovet på biblioteket.
Byteatern erbjuder föreställningen Nöjespark på äldreboende.
Miljönämnden
Folkhälsosamordnaren har besökt nämnden och informerat om nämndspecifika mål.
Biogasanläggningen ute vid Södracell och Skarvarna i Timmernabben är två frågor för
nämnden nu.
Socialnämnden
Socialnämnden arbetar för att ta fram en giftfri miljö inom verksamhet. Miljömärkt material
inom omsorgen är ett steg på väg.
Landstinget
Psykisk hälsa är ett viktigt utvecklingsområde inom Landstinget.
Folkhälsorådet besluter
Att lägga informationen från nämnderna till handlingarna.

Justerandc sign

Utdragsbestyrkande

§ 41
ÖVEIUGA FRÅGOR
Inbjudan till konferensen "Folkhälsan, en del av framtiden". En gratis kurs som erbjuds på tre
ställen i länet för politiker och ledande tjänstemän.
Kalmar 171121 Kalmarsalen
Oskarshamn]7 1 122 Oskarshamns folkhögskola
Västervik 17 1 123 Västerviks stadsholell
Folkhälsorådet besluter
Det är bra om dom som har möjlighet åker. Vmje nämnd bekostar själv arvode för de som
åker. Anmälan görs till http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/kalender/Pages/default.aspx

Jus!erande sign

Utdragsbestyrkande

§ ,12
MÖTET AVS LUTA S
Ordföranden tackar rådet för ett bra möte och informerar om att nästa folkhälsoråd blir
fredagen den l december klockan 09.00-12.00
Folkhälsorådet beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Justenmde sign

Utdragsbestyrkandc

