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Datum:

2018-11-07

Grupp:

Finspångs kommuns folkhälsoråd

Tid och plats:

Konferensrum Glan, kl.16-17.45

Deltagare:

Ulrika Jeansson, Ritha Andersson, Olle Lundqvist Sivertsson, Jesper Forsberg, Sirpa Ekholm, Kirsi Aronsson, Mikael Johansson, Linda Ulriksson, Jonas Andersson, Rojyar Khalili, Isabelle Vikström, Cecilia Grenestam, Magnus Håkansson, Polisen i Finspång, Sofie
Karlsson, dito

Frånvarande:

Conny Lindgren, Anna Creutz

•

Magnus Håkansson och Sofie Karlsson från Polisen i Finspång närvarade för att berätta lite om läget i Finspång. Det ”stök” som emellanåt äger rum i framförallt Finspångs tätort är till större delen ett
problem utifrån allmän trivsel för medborgare, än att det är polisiära
ärenden.
Narkotikabruk sjunker i åldrar och är mer utbrett än tidigare. Det går
även att skönja en attitydförändring gentemot narkotika då fler är
benägna att prova. Högstadiet är en period i livet då det är vanligt att
prova narkotika för första gången.
Vi enades om att Folkhälsorådet tar initiativ till följande:
- En skrivelse till sektor utbildning om att polisen årligen ska bjudas in till föräldramöten i årskurs 7 för att prata om narkotika.
- En skrivelse till sektor utbildning om att brev ska skickas ut vid
terminsstart till målsman eller motsvarande för att meddela att
narkotikasök i skolan kan komma att göras någon gång under innevarande termin.
- En skrivelse till kommunstyrelsen om tillskapande av ANDTstrategi med tillhörande handlingsplan. Folkhälsorådet önskar
vara remissinstans vid framtagandet av sådan strategi.

•

I rörelse UF
UF-företaget I rörelse berättade om sitt projekt inom ramen för Ung
Företagsamhet. Projektet riktar sig mot barn på lågstadiet och är helt
gratis. Projektet är uppdelat i tre perioder där varje period består av
sju veckor. Under dessa sju veckor kommer barnen att få pröva på
olika idrotter, exempelvis innebandy, brottning och orientering. Ge-

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

2 (2)

nom detta är ambitionen att länka samman barn och föreningar. Starten beräknas till vecka.48. Ytterligare information bifogas minnesanteckningarna.
•

Kirsi Aronsson berättade om det pågående arbetet med att skapa en
fritidsbank i Finspångs kommun.

•

Vi gick igenom de kriterier som idag finns för föreningsstöd. Revideringsförslag som lyftes var:
- Socioekonomiskt stöd
- Prioriterade målgrupper
- Vikta utifrån jämställdhetsperspektiv
- Öka åldersspannet 7-20 år till att gälla även unga vuxna 20+.
- Engagerar sig en förening i exempelvis nattvandring, Skol IF osv
kan extra bidrag erhållas
Dessa kriterier för föreningsbidrag kommer att avhandlas under en
workshopkväll under tidig vår 2019 med inbjudna föreningar från
Finspångs kommun. Inbjudan till detta kommer.

•

Möten under 2019:
- 13/2 kl.16-18
- 8/5 kl.16-18
- 21/8 kl.16-18
- 6/11 kl.16-18

Vid tangentbordet,
Jonas Andersson
2018-11-20

