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Datum: 2019-02-13 

Grupp: Finspångs kommuns folkhälsoråd 

Tid och plats: Konferensrum Glan, kl.16.15-18.00 

Deltagare: Ulrika Jeansson, Olle Lundqvist Sivertsson, Sirpa Ek-
holm, Kirsi Aronsson, Mikael Johansson, Linda Ulriks-
son, Jonas Andersson, Rojyar Khalili, Isabelle Vik-
ström, Cecilia Grenestam, Mats Johansson 

 

Frånvarande: Josefina Leo, Anna Creutz, Ritha Andersson, Jesper 
Forsberg 

 

 

• Ulrika öppnar mötet och hälsar rådets ledamöter välkomna. 

 

• Mats Johansson, samhällsplanerare på utvecklings- och näringslivs-

avdelningen berättar om arbetet med den nya översiktsplanen. Folk-

hälsorådet är remissinstans och Mats berättade både vad en över-

siktsplan är, vad den används till och på vilket sätt synpunkter på 

översiktsplanen samlas in. Det blev bra diskussioner kring översikts-

planen och vad som gick att åskådliggöra i den digitala översiktspla-

nen.  

 

Folkhälsorådet har beslutat att inkomma med ett remissvar kring 

översiktsplanen.  

 

• Vi gick igenom mätningen av narkotika i avloppsvatten som genom-

förts vid tre olika tillfällen hos 12 av länets kommuner under 2018 

(se bifogat dessa minnesanteckningar). Finspångs resultat följer i 

stort länet som helhet. Både cannabis och amfetamin ökar från före-

gående år medan kokain minskar.  

 

• I väntan på den regionala sammanställningen och mer visuella tabel-

ler har Jonas plockat fram tabeller utifrån ett urval av svaren som in-

kommit under Om mig-enkäten 2018 (se bifogat dessa minnesan-

teckningar). Enkäten vänder sig till elever som går i årskurs 8 på 

högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet. När den regionala rapporten 

är klar kommer denna punkt att återkomma på dagordningen hos 

folkhälsorådet för en mer grundlig genomgång av resultatet. Vid tid-

punkten för den genomgången ska även en jämförelse med tidigare 

år åskådliggöras. 
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• Ulrika berättade att beslut tagits i kommunstyrelsen och att en 

kommungemensam ANDT-strategi ska tas fram.  
 

• Ulrika, Jonas och Kirsi ska hitta ett datum och sätta sig och fundera 

kring upplägget inför workshopen om föreningsbidrag. Den kommer 

äga rum under våren. 

 

 

• Möten under 2019: 

- 8/5 kl.16-18 

- 21/8 kl.16-18 

- 6/11 kl.16-18 

 

 

 

Vid tangentbordet, 

Jonas Andersson 

2019-02-18 

 

 

 

 


