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Sammanträdesprotokoll för Folkhälsorådet 
Tid 
2022-09-16 klockan 09.00-12.00 

Plats 
Björken 

Paragrafer 
28-43 

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

Övriga närvarande 
Ambjörn Thunberg, Folkhälsosamordnare 
Camilla Werner, Rektor Kulturskolan 
Emelie Nilsson, Brottsofferjouren 
 

Justeras av 
Robert Rapakko 

Justeras den 
2022-09-30 

Protokollet är justerat med elektronisk signering Klicka eller tryck här för att ange 
datum.  
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§ 28 

Upprop 
  

Ordförande öppnar mötet, hälsar alla välkomna och genomför upprop. 
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§ 29 
 
Föregående mötesprotokoll 

  
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.  

 
 
Folkhälsorådet beslutar 

 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 30 
 
Val av justerare 

 
Robert Rapakko föreslås justera protokollet digitalt fredagen 30 september. 
 
  
Folkhälsorådet beslutar 
 
Att välja Robert Rapakko att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 31 
 
Information från folkhälsosamordnare 
 

• Hållbarhetsvecka. Två arrangemang under folkhälsa, MHFA och barnrätt. 

• Suicidpreventiva dagen, genomfördes ca 200 besökare deltog. 

• Tre MHFA-kurser genomförs i höst. Kurserna är för ungdom, vuxen och äldre. 

• COPE-kurser genomförs i höst, fler COPE-ledare utbildas under hösten. 

• Suicidpreventiva konferens hålls den 26 oktober. 

• Handlingsplanen för psykisk hälsa och suicidprevention föreslås att gälla tills regionen 

är färdig med sin nya handlingsplan. Det är kommunstyrelsen som beslutar när en ny 

handlingsplan antas. 

• Pride vecka 38. 

• Barnrättkonferensen digital 21 nov. 

• POSOM-utbildning för stödpersoner och ledning i höst. 

• Hälsans stig, ansvaret har tagits över av tekniska förvaltningen. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 
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§ 32 

Kultur på Recept 

Camilla Werner berättade om kulturskolans satsning för att vara en medaktör i att samverka
kring tidiga, förebyggande och främjande insatser för barn och ungdomar.  

Presentationerna som bilag i NetPublicator 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att tacka Camilla för informationen och lägga den till handlingarna. 
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§ 33 

Brottsofferjouren 

Emelie Nillson presenterade borttofferjourens verksamhet och sin roll i organistionen. 
Brottofferjouren skulle behöva ett avtal med kommuen. 

Förslag på att KS representater i rådet tar med frågan till till Kommunstyrelsen. 

Presentationerna som bilag i NetPublicator 

Folkhälsorået beslutar 

Att folkhälsorådets representanter i KS lyfter frågan om avtal med brottofferjouren i 
Kommunstyrelsen. 
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§ 34 

Uppföljning våren 2022 

Av 61 aktiviteter i verksamhetsplanen pågår eller genomfördes 39 aktiviteter. 13 aktiviter 
genomfördes delvis eller är planerade till hösten. 9 aktiviteter är inte genomförda. 

 

Matrisen bifogas som bilaga i NetPublicator 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 35 

Ekonomi 

60 proenta av budgeten är använd till september. Prognosen för året är att hela budgeten 
kommer att användas. I år har det inte utgått stadsbidrag till lovverksamhet som påverkar 
resultatet. 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 36 

Pride 

I länet har det genomförts två uppmärksamhets veckor kring hbtqi under hösten. Kommunen 
valde vecka 38, samma vecka som Länsstyrelsen genomför sin uppnärksamhetsvecka. 
Information kommer att finnas på hemsidan och regnbågsflaggan hissas. Det finns 
fortfarande möjlighet för föreningar och verksamheter att få en flagga från folkhälsorådet. 

Rådet diskuterade möligheter till fler aktiviteter under Prideveckan. Planeringen behöver 
starta tidigare inför nästa år.  

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att lägga information till handlingarna. 
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§ 37 

Föreläsningar i höst 

Förslag på att anordna en Caféföreläsning med Emelie Nilsson i samband med en vecka fri 
från våld. Vid någon av datumen 21/11, 29/11 eller 30/11. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att uppdra till folkhälsosamordnaren att kontakta Munken och Emilie Nilsson för 
genomförande. 
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§ 38 

Folhälsostipendiet 

Annons om folkhälsostipentidet kommer i närtid. Folkhälsorådets ledamöter uppmanas att 
komma med förslag.  

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att läga informationen til handlingarna.  
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§ 39 

Drogvaneundersökningen i Mönsterås kommun 

Bordlades till nästa sammanträde. Till det mötet bjuder vi också in den nye kommunpolisen 
Petter Olsson. 
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§ 40 

Barnrättsarbetet 

Förslag på att nuvarande barnrättsstrateg Monica Swebelius finns med i en övergång när den 
nya barnrättstragen börjar sin tjänst, vilken bekostas av KS efter nyår. Detta för att inte tappa 
fart i barnrätts arbetet i kommun. Monicas arbete bekostas av folkhälsobudgeten.  

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att uppdra åt folkhälsosamordnaren att beluta om tid och omfattning för Monicas fortsatta 
insattser. 
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§ 41 

Återkoppling från konferenser eller utbildningar 

Inga återkopplingar  
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§ 42 

Övriga frågor 

Förslag på en revidering i folkhälsorådet reglemente. Om inte ordinarie eller ersättare från en 
nämnd kan delta på folhälsorådets sammanträde deltar någon annan ledmot från den 
nämnden. 

Den planerade workshopen 14 oktober förslås att genomföras när det nya folkhälsorådet är 
utsett. 

 

Folkhälsorådet beslutar 

Att förerslå ovanstånde ändring till kommunstyrelsen. 

Att genomföra workshopen när det nya folkhälsorådet är utsett. 
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§ 43 

Mötet avslutas 

Nästa sammanträde för folkhälsorådet föreslås flyttas till eftermiddgen den 2 december 
klockan 13.00-16.00. Mötet inleds med en jullunch för det avgående folkhälsorådet. Även 
ersättare är inbjudna att delta. 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Folhälsorådet beslutar 

Att flytta sammanträdet utifrån ovanstående förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


