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Datum: 2019-05-08 

Grupp: Finspångs kommuns folkhälsoråd 

Tid och plats: Konferensrum Gron, kl.16.00-18.00 

Deltagare: Ulrika Jeansson, Olle Lundqvist Sivertsson, Sirpa Ek-
holm, Kirsi Aronsson, Jan Schmidt, Jonas Andersson, 
Isabelle Vikström, Marie Lundström, Jesper Forsberg 

 

Frånvarande: Josefina Leo, Ritha Andersson, Linda Ulriksson, Rojyar 
Khalili, Cecilia Grenestam, Ann-Christin Ahl Vallgren 

 

 
Mötet öppnas 

Ulrika Jeansson förklarat mötet öppnat och hälsar välkomna till det sista samman-

trädet med folkhälsorådet innan sommaren.  

 

ANDT-strategi för Finspångs kommun 

Marie Lundström, strateg från sektor social omsorg, berättade om det priorite-

rade uppdraget kring tillskapandet av en gemensam ANDT-strategi för Finspångs 

kommun.  

 

Eventuellt kommer S som i spel även ingå i strategin. På nationell nivå så förs dis-

kussionen i allt längre utsträckning mot ANDTS.  

 

Finspångs kommuns ANDT-strategi kommer att utgå ifrån dispositionen av den 

regionala och den nationella, samt eventuellt några av de sex olika målen som 

lyfts fram för det nationella ANDT-arbetet.  

 

En önskad riktning med kommunens ANDT-strategi vore om verksamheterna bröt 

ner strategin och skapade en handlingsplan som harmoniserar med strategins vil-

jeinriktning.  

 

Om mig-enkät 2018 

Vi gick igenom kommunrapporten för Finspångs kommun. Rapporten innehåller 

ett urval av frågor från Om mig-enkäten 2018. 

Vi tittade även på det webbaserade resultatverktyget som innehåller en Pivotta-

bell. Den ger även en historisk jämförelse mellan åren 2014 – 2018.  

 

Jonas ska innan sommaren kalla till en träff för en Om mig-arbetsgrupp som ska 

arbeta med enkäten utifrån användbarhet, kommunikation osv.  

mailto:kommun@finspang.se


  

 

2 (2) 

 

Agenda 2030  

Vi visade utkastet av strategisk plan innehållandes de 17 globala målen inom 

Agenda 2030. Vi tittade närmare på flera av målen, bland annat mål 3 God hälsa 

och välbefinnande och mål 5 Jämställdhet. 

Utkastet är nu på en internremiss inom organisationen och folkhälsorådets leda-

möter kommer även titta på utkastet för att inkomma med inspel och synpunkter.  

 

Workshop föreningsbidrag  

Datumet för workshopen är bestämt till 20 maj kl.17.30 – 20.00. Inbjudan har 

skickats ut och frågorna till eftermiddagen/kvällen är klara.  

 

Skolavslutningar 2019  

Vi diskuterade kring vad som görs inför sommarens skolavslutningar. Vi konstate-

rade att det inte görs särskilt mycket i form av preventiva och alkohol- och drogfö-

rebyggande åtgärder.  

Ulrika och Jonas skissar på ett brev som kan skickas ut till skolorna med en upp-

maning att rektorerna bör uppmärksamma hur skolans aktiviteter ser ut när det 

närmar sig avslutning. Är det ex. rimligt att det inte är några lektioner sista veck-

orna.  

 

Övrigt 

Kirsi informerar om Camp Grosvad (vecka 26-29) och Sportis Camp (vecka 33). Vad 

gäller Camp Grosvad har åldersgränsen sänkts till 13.  

 

UF i rörelse, som gästade folkhälsorådet i höstas, har blivit klara och kan se till-

baka på ett lyckat företag inom Ung Företagsamhet. Det har varit många barn som 

har fått chansen att prova på nya idrotter och som förhoppningsvis kan ge ett ge-

nomslag i Finspångs föreningsliv framöver.  

 

Kommande möten med folkhälsorådet 

 

- 21/8 kl.16-18 

- 6/11 kl.16-18 

 

 
 

Vid tangentbordet, 
Jonas Andersson 
2019-05-13 

 


