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Datum:

2019-11-06

Grupp:

Finspångs kommuns Folkhälsoråd

Tid och plats:

Kommunhuset, Ulrika Jeanssons rum kl. 16-18

Deltagare:

Tangra Brussander & Anders Södergren (deltog under punkten skolavslutning), Sirpa Ekholm, Per Strannelid, Ulrika
Jeansson, Kirsi Aronsson, Linda Ulriksson, Rojyar Khalili,
Ritha Andersson, Isabelle Vikström och Marie Lundström.
Jesper Forsberg, Cecilia Grenestam

Frånvarande:

Mötet öppnas
Ulrika Jeansson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till folkhälsorådet möte.
Skolavslutning
Ulrika Jeansson inledde med att delge sin bild av årets skolavslutning som
hon uppfattade som ”stökig”. Anders Södergren och Tangra Brussander berättar att sedan fyra år tillbaka har man en tradition där CNG och Bergska
firar studenten tillsammans med studentmiddag, mösspåtagning och ceremonier i samband med skolans sista vecka. Studentveckan har funnits i
drygt 10 år. Eleverna ordnar egna aktiviteter/tävlingar i samband med studentveckan. Årets skolavslutning blev extra lång p g a ”röda” dagar/helgdagar.
Vid den s k poängjakten tog rektorerna bort aktiviteter, årets aktiviteter var
värre än vanligt.
Isabelle Vikström informerar om Norrköpings kommuns arbete inför
skolavslutningsveckan.
Preventionssamordnaren har träffat krögarna.
Polisen har en föreläsning ”Kung i baren”.
Ett förslag som kom upp var om ”Idol Axel” skulle kunna berätta om sin
studentvecka.
9:orna har en bal och de är också ute och ”festar”.
Beslutas att Isabelle V ska kontakta Polisen om en föreläsning i maj månad
(Kung i baren).
Till nästa möte ska Märta (ungdomsgruppen) + någon från Bergska/CNG
bjudas in för att ta reda på vad ungdomsgruppen jobbar med. Fältarna, Nattvandrarna och vuxna är de ute under skolavslutningsveckan?
Koppla ihop Hörnan och grundskolan för att fråga vad de vill göra med
ungdomarna under skolavslutningsveckan. (Bjud in Hörnan till nästa möte).
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OM-mig enkät
Väntar på svar, vi tar upp detta vid nästa möte.
Idrottens dag och 100% ren hårdträning
Kirsi Aronsson berättar om Idrottens dag som genomfördes på Arena
Grosvad den 28 september. Detta var ett samarbete med Riksidrottsförbundet, Östergötlands Idrottsförbund/SISU och Finspångs kommun. Syftet var
att få ALLA att röra på sig, hitta sin idrott. Föreningarna fick visa upp
sig/sin idrott. Arrangemanget var mycket välbesökt och uppskattat.
100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Kirsi Aronsson deltar i både det nationella och regionala nätverket, ett syfte är att utbilda personal inom gym
och skolor. I Finspångs kommun finns även ett lokalt nätverk där de olika
gymmen, idrottslärare och polisen ingår. I Finspångs kommun har man avtalat att polisen kan när som helst komma och besöka gymmen, syftet är att
synas. Ca en person om året stängs av på något av gymmen i Finspång för
doping.
ANDT-stategi
Marie Lundström har tittat på åtta andra kommuner, andra kommuner har
lagt till ett S (ANDTS), S = spel. Marie tittar på vad det finns för aktiviteter
i Finspångs kommun idag, samverkar man? Vilken statistik finns? Under
vecka 6 kommer ett första förslag att skickas ut, Folkhälsorådet är remissinstans.
Övrigt
Kirsi Aronsson påminner om att Natur- och Friluftsplanen är ute på remiss,
tyck till.
Hundparksfrågan är aktuell, Kirsi A och Marika Sjödin, arbetar med att
skriva fram ärendet till politiken. Det finns ett förslag på en placering nära
Arena Grosvad och ett andra förslag vid Grons badplats.
Frågan om hund i kommunens elljusspår diskuterades (hundar ska vara
kopplade). Ulrika Jeansson påtalade att en revidering av de lokala ordningsstadgarna bör genomföras.
Agenda 2030 – en punkt till nästa möte.
Kommande möte
Måndag den 10 februari kl. 15:30
Vid tangentbordet
Kirsi Aronsson

