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Jan Ivarsson – Fritidsgården Hörnan  
Rojyar Khalili – Utbildningsstrateg 

 

Fredrik Franzén – Fritidsutvecklare koordinator 
Marie Lundström – Utvecklingsstrateg, adjungerad  

Frånvarande 

(anmält  

förhinder: 

 

Cecilia Grenestam - Skolsköterska 
 
 

 

Minnesanteckningar - Folkhälsorådet 

Mötet inleddes med ett välkomnande av Ulrika Jeansson (S) som är 

ordförande och leder mötet.  

 

Föregående minnesanteckningar 

Ulrika går igenom föregående mötes anteckningar. Isabelle Vikström 

berättar att hon varit i kontakt med Polisen kring konceptet Kung i baren. 

Polisen ställer sig positiva till att ge information likt Kung i baren och 

Gymnasierektorerna är informerade. Föregående möte handlade om 

skolavslutningen som 2019 varit stökig och en diskussion sker kring 

ungdomsgruppens funktion. Fredrik som varit med på ett möte förklarar att 

gruppen just nu är ett nätverk för informationsspridning. Nästa möte i vår 

kommer att återkomma med Agenda 2030 när sakkunnig Jonas Andersson 

kommer tillbaka i gruppen samt en presentation av ungdomsgruppen av 

Fredrik Franzén och Märta Eliasson.  
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ANDT arbetet 

Marie Lundström går igenom via powerpoint. ANDT handlar om: ”ett 

samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk”. Mari 

visar de sex mål som formulerats utifrån strategin. Hur och vad Finspång 

gör kring dessa mål och vilka insatser som är eller kan bli aktuella. Spel har 

blivit ett ökande problem kring missbruk och då både kring ett ohälsosamt 

beteende inom dobbel och tv-spel. Finspång har valt att ta med spel i sitt 

förslag på strategi. Strategin skall sedan revideras mot nationell- och 

regional strategi. En diskussion sker i rådet hur man kan jobba med: års-hjul 

i strategin, skolans roll och förebyggande insatser. 

 

 

Om mig enkäten 

Isabelle Vikström går igenom enkäten på powerpoint. Enkäten är en 

webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomförs årligen från 

2014 i Östergötlands kommuner. Ungdomar är delaktiga kring utformandet 

av enkätfrågorna samt tolkning och användningen av resultatet. 

Förhoppningen är att enkäten kan vara ett stöd för att förstå ungdomars 

förutsättningar till god hälsa och goda levnadsvanor. Att enkäten kan 

användas som strategiskt mätverktyg för verksamheter som riktar sig till 

ungdomar. Där enheter kan ta fram de resultat som respektive verksamhet 

kan ha nytta av och jobba mot. Det går även att se hur resultaten förändrar 

sig mellan åren då enkäten har genomförts under en längre tid. Resultaten är 

uppdelade på skolkommun, dvs den kommun ungdomen har sin 

skolplacering samt hemkommun; den kommun ungdomen befinner sig i 

utifrån sin folkbokföringsadress. Isabelle visar ett axplock med frågeresultat 

från Finspångs för ungdomars hemkommun. Det går att se att många 

resultat förbättrar sig men det finns även undantag. Folkhälsorådet 

uppmanar andra att ta del av materialet och göra det alla kan för att främja 

en bra utveckling utifrån resultaten. 

 

Aktivitetsbidragen i Finspångs föreningsliv 

Fredrik Franzén beskriver kort om den undersökning som har rankat 

Sveriges kommuner och nyttjandet av det kommunala aktivitetsbidraget. 

Där hamnar Finspång på en låg placering. Utifrån att nå en bred skara barn 

och ungdomar utifrån ett främjande perspektiv på hälsa är det viktigt att få 

upp denna siffra. En efterföljande diskussion uppstår kring ålder för bidraget 

och hur trenderna ser ut i barn och ungdomars idrottande. 
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Övriga frågor 

Jesper Forsberg har anmält en övrig fråga som han via Finspångs kommuns 

fastighetsavdelning beskriver. Avdelningen tittar nu på hur uthyrningar kan 

struktureras och utformas för fritidsaktiviteter på kommunala lokaler. Detta 

för att förbättra civilsamhällets förutsättningar till meningsfulla aktiviteter 

och hälsofrämjande aktiviteter; exempelvis lägerverksamheter. Jesper visar 

även Linköpings exempel på idrottspolitiskt program som läggs ut i 

utskicket. 

 

Nästa möte 

Datum: 11 maj   

Tid:  15.30-17.30 

Plats:  Konferensrum Glan, plan 4, kommunhuset 

 

 

Vid pennan 

Fredrik Franzén, Fritidsutvecklare 

 


