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Sammanträdesprotokoll för Folkhälsorådet 
Tid 
2022-02-18 klockan 09.00-12.00 

Plats 
Teams 

Paragrafer 
1-15 

Beslutande 
För kommunstyrelsen  
Madeleine Rosenqvist (KD) 
Robert Rapakko (S) 
Jacqueline Doohan (C) 
 
För Socialnämnden 
Åsa Ottosson (M) 
Martina Palmér (S) 
 
För Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Johansson (C) 
Lejla Radovic (S) 
 
För Miljö- och byggnadsnämnden 
Michael Erenius (C) 
 
För Kultur- och Fritidsnämnden 
Reidun Ullström (C) 

Övriga närvarande 
Ambjörn Thunberg, Folkhälsosamordnare 
Monica Swebilius, Barnrättsstrateg  
Frida Emtorp, Planarkitekt 
Kajsa, Engman, Planarkitekt 
 

Justeras av 
Michael Erenius 

Justeras den 
2022-03-04 

Protokollet är justerat med elektronisk signering Klicka eller tryck här för att ange 
datum.  
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§ 1 

Upprop 
  

Ordförande öppnar mötet, hälsar alla välkomna och genomför upprop. 
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§ 2 
 
Föregående mötesprotokoll 

  
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.  

 
 
Folkhälsorådet beslutar 

 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 3 
 
Val av justerare 

 
Michael Erenius föreslås justera protokollet digitalt fredagen 4 mars. 
 
  
Folkhälsorådet beslutar 
 
Att välja Michael Erenius för justering av protokoll. 
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§ 4 
 
Information från folkhälsosamordnare 
 

• ANDT-Coche utbildningen via länsstyrelsen fortgår. Till hösten finns det möjlighet för 

personal i kommunen att gå utbildningen. 

• MHFA-kurser startas upp när pandemiläget tillåter. 

• COPE-kurser 3–12 och tonår planeras att genomföras i vår, minst två nya instruktörer 

behövs. 

• Uppstart av tjejgruppen pausas på grund av personalbyte och tidsbrist. 

• Våran egen drogvaneundersökning genomförs våren 2022. 

• Sportlovsprogram är utskickat, det var något färre föreningar än tidigare som 

anmälde aktiviteter. 

• Ansvaret för statliga medel för psykiskhälsa har återgått till tidigare tjänsteman på 

socialförvaltningen. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 
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§ 5 

Barnrättsarbetet 

Monica Swebilius informerade om hur det går med utvecklingen av barnrättsarbetet i 
kommunen. Se bilaga. 

Förslag på att förlänga Monicas utvecklingstjänstmed 20 procent under hela 2022 med medel 
från folkhälsobudgeten. För framtiden behöver det tas beslut i KS om vilka medel som ska 
beskosta en eventuell Barnrättsstrateg.  

Folkhälsorådet förslår att frågan ska lyftas i KS. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att tacka Monica för informationen samt att uppdra åt folkhälsosamordnaren och ordförande 
att ta frågan angående barnrättstrateg vidare till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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§ 6 

Kommunens nya översiktplan 

Frida Emtorp och Kajsa Engman informerade om arbetet med den nya överiktsplanen med 
utgångspunkt från folkhälsa. Se bilaga. 

Folkhälsorådet kom med synpunkter och föreslog att ha ett möte där verkamhetsplanen för 
folkhälsa kopplas mot överiktsplanen. 

Ett möte mellan folkhälsosmordnaren och planarkitekterna föreslås. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna samt att uppdra åt 
folkhälsosamordnaren att delta i ett möte kring översiktplan kopplat till mål i folkhälsan. 
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§ 7 

Uppföljning verkamhetsplanen 2021 

Enligt kommunens verksamhetsplan för folkhälsa ska 80 procent av aktiviteterna i 
verksamhetsplanen för folkhälsa vara uppfyllda för att målet ska anses uppfyllt. 2021 
genomfördes 85 procent av aktiviteterna helt eller delvis. Det är en liten ökning från 
resultatet 2020 men en minskning med resultat för åren innan Covid-19.  Verksamhetsplanen 
2021–2022 innehåller 60 aktiviteter. Under året har 39 aktiviteter genomförts helt utifrån 
verksamhetsplanen, 12 aktiviteter har delvis genomförts och 9 aktiviteter har inte blivit 
genomförda. 

Uppföljningmatris som bilaga. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 8 

Budget 2022 

Fokhälsosamordnaren fördrog budgetförslag för folkhälsoarbetet 2022. Se bilaga 

Budgeten föreslogs att faställas. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att faställa budgeten för 2022. 

 
 

  



Folkhälsorådet 
Sammanträdesprotokoll 

2022-02-18  

11 
 

§ 9 

Sammanslagning av samordningsgruper 

Det planeras för en sammanslagning av folkhälsans samordningsgrupp och miljömålens 
samordningsgrupp. Skället till det är att många frågor om folkhälsa, miljö och hållbarhet som 
hänger ihop. Ett annat skäl är att minska mötetstiderna då många tjänstemän sitter i båda 
grupperna samt att det skulle bli representation från alla nämnder i gruppen. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 10 

En kommun fri från våld 

Länsstyrelsen har under många år haft ett uppdrag från regeringen att motverka mäns våld 
mot kvinnor och att stötta verksamheter som möter våldsutsatta. I det nuvarande uppdraget 
så är det ett stort fokus på ett förebyggande arbete när det rör mäns våld mot kvinnor och 
barn samtidigt som det stöttar verksamheter som möter våldsutsatta. 

Syftet med insatsen är att verka för ett förebyggande arbete, att skapa ett kunskapsstöd samt 
ett långsiktigt strategiskt arbete mot generellt våld och mot mäns våld mot kvinnor. Insatsen 
ska även bidra till en kunskapsökning kring hur ett våldsförebyggande arbete i kommuner kan 
byggas upp.   

Länsstyrelsen erbjuder kommun utbildning och processstöd. Önskemålet är att det ska finnas 
representation från såväl politiken och ledningen som från operativt håll inom kommunen. 

Nästa utbildningsomgång är planerad till 2024. Väljer kommun att delta kommer det krävas 
ett förankringsarbet innan. 

Förslag från folhälsorådet att lyft frågan i Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att ställa sig positiv till att kommunen deltar i utbidningen samt att ordförande och 
folkhälsosamordnaren får i uppdrag att lyfta frågan med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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§ 11 

Nämndernas folkhälsomål 

Nämdernas folkhälsomål redovisades vid uppfölningen av verkamhetsplanen, ingen 
ytterligare information. 
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§ 12 

Återkoppling från konferenser eller utbildningar 

Inget rapporterades. 

  



Folkhälsorådet 
Sammanträdesprotokoll 

2022-02-18  

15 
 

§ 13 

Planering föresläsningar 2022 

Folkhälsorådet önskar att det genomförs öppna föresläsningar utifrån olika tema. Det kan ske 
vid sucidpreventionsdagen eller under hållbarhetsveckan, men även som enskilda 
arrangemang. Psykisk ohälsa lyfts fram som ett fortsatt viktigt ämne. 

Förslag om minst två föresläsningar ska genomföras 2022. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att minst två föreläsningar genomförs 2022. 
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§ 14 

Övriga frågor 

Förslag att genomföra en workshop för folkhälsorådet där möjlighets ges för att hinna 
fördjupa sig sig i frågeställningar och ta fram förslag på strategiska mål för folkhälsoarbetet. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att genomföra en workshop som ligger utöver ordinare sammanträde. 
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§ 15 

Mötes avslutas 

Ordförande tackar samtliga ledamöter för ett givande möte och avslutar sammanträdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


