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§ 28
Godkännande av föredragningslistan
Folkhälsoutskottet godkänner upprättad föredragningslista.

§ 29
Val av justerare
Folkhälsoutskottet utser Elin Landerdahl att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§ 30
Kontaktpolitiker
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att lyssna till kontaktpolitikernas presentation av
kommundialoger.
Bakgrund
Kontaktpolitiker från de norra kommunerna har inte fått några inbjudningar
till kommundialoger, vilket även gäller för länets mellersta kommuner.
Tuulikki Åkesson och Maria Hammarström kunde inte vara med vid
folkhälsoutskottet i Borgholm. De har inte fått några inbjudningar till
kommundialoger med Borgholm, Kalmar eller Mörbylånga.
Urban Eliasson var på ett möte den 17 maj i Emmaboda kommun kring
hållbar hälsa och miljö där alla nämnder samt partier medverkade. Urban
upplevde att hans medverkan togs emot positivt även om han inte har
expertkunskaper i ämnet.
Saad lämnar förslag att samla alla i länet till en gemensam diskussion kring
folkhälsoarbetet för att få kraft i frågan. Linda och Gudrun tar med frågan till
presidiet.
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§ 31
Jämlikhetskommissionen
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att lyssna till Olle Lundbergs dragning från
nordisk folkhälsokonferens i Ålborg samt föra en dialog med Magdalena
Barsch gällande regeringens slutbetänkande för kommissionen för en jämlik
hälsa.
Bakgrund
Se dragningen på: https://getvisualtv.dk/stream/nordiskfolkesundhedskonference-2017/
Diskussion förs kring vilka insatser som behövs för at bedriva
folkhälsoarbete. Slutsatsen blir att kommunerna måste ha de grundläggande
förutsättningar klara så som skola och personalresurser. För att utveckla
arbetet är det betydelsefullt att ha ett medborgarperspektiv i processerna.

§ 32
Landstingets folkhälsoarbete
Beslut
Beslutar att ta del av Magnus Persons dragning om folkhälsoarbetet på
landstinget i Kalmar läm.
Bakgrund
Magnus berättar om de insatser som har koordinerats av
folkhälsoutvecklarna under hösten 2017. Däribland medverkan i
Kalmarsunds pride, Suicidpreventiva dagen, Tobaksfri utmaning och Kom
igång i skolan och på fritiden. Landstingets interna folkhälsoarbete följs
genom gruppen Hälsofrämjande organisation (HFO).
Magnus nämner även att anmälan till Suicidpreventionskonferens den 7
december kommer snart att öppnas.
Se bifogad presentation, bilaga 11

§ 33
Folkhälsoarbete i kommunerna
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att lyssna in hur folkhälsoarbetet bedrivs i de
medverkande kommunerna.
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Bakgrund
Nybro kommun har ingen folkhälssamordnare. Folkhälsoarbetet är allas
ansvar och därmed ett delat ansvar. Nybro kommun arbetar med
folkhälsofrågorna i systematiken och följer upp arbetet.
Kommunen har en tvärsektoriell grupp med fem olika funktioner där Camilla
Kallenberg ingår som utvecklingsstrateg.
Nybro kommun fokuserar på agenda 2030 målen. Kommunen vill främja
delaktighet och inflytande i samhället genom medborgardialoger samt social
och kulturell medverkan. Kommunen upplevde en stor oro när det kom
många nyanlända men kommunen mötte oron och samlade kraft från
medborgarna.
Kommunen sökte pengar från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta med de barn och ungdomar som
har sämre socioekonomiska förutsättningar. Med hjälp av bidraget har
kommunen bland annat arbetet med uppväxtvillkor och simkunnighet i
skolan.
Narkotika, doping, tobak och spel (NDTS) är en stor utmaning i Nybro
kommun. Kommunen arbetar även med samordning inom kommunen samt
att förtydliga ingången till kommunen men även med kartläggning utifrån
invånarnas socioekonomiska förutsättningar.

§ 34
Elevhälsodata
Beslut
Beslutar att ta del av Pär Erikssons presentation gällande skolhälsodata
Bakgrund
Pär presentera data från sammanställning och analys av skolans
elevhälsodata 2010-2017. Kommunerna undra hur de kan få till sig
elevhälsodata för deras kommun. Pär kommer arbeta vidare med
presentationen och synliggörandet av länets elevhälsodata.
Bifogar presentationen, se bilaga 12
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§ 35
Fortsatt dialog med kommunerna
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att fortsatt lyssna in hur folkhälsoarbetet bedrivs i
kommunerna.
Bakgrund
Folkhälsosamordnare Lisa Hansson presenterar folkhälsoarbetet i
Emmaboda kommunen. Hållbar hälsa och miljö finns som en punkt på varje
dagordning i de olika nämnderna, där folkhälsoarbetet vävs in. Politikerna i
hälsa och miljö har arbetat med materialet ”Folkhälsa är politik”.
Kommunen arbetar med hälsobokslut som ger en bra översikt av arbetet.
Kommunen har uppmärksammat att det finns en hög självupplevd otrygghet
hos befolkningen. ANDT arbetet och CAN projektet fortgår. Emmaboda har
haft problem med alkohol på högstadiet och rökning på gymnasiet.
Utmaningen har varit att få skolledningen att prioriterar ANDT arbetet.
Siffror från Emmaboda:
62% av ungdomarna i åk 9 dricker alkohol
14 % är riskkonsumenter av alkohol.
3% av vuxna använder narkotika
7% av ungdomar använder narkotika
32% i gymnasiet röker dagligen
11 % av vuxna röker dagligen
12 % röker dagligen i åk 9.
Emmabodafestivalen kräver planering, i år var det stor polismedverkan
vilket var positivt. Kommunerna kan samverka kring festivalen. Nybro
kommun ställer sig positiv till samverkan kring ANDT och fältmedverkan i
samband med Emmabodafestivalen.
Positivt är de låga sjukhälsonivåer i Emmaboda kommun samt
äldreomsorgen som har hög personaltäthet och bra mat.
Torsås kommun:
Henrik Nilson Bokor berättar att ett folkhälsopolitiskt råd ska byggas upp i
Torsås kommun. Presentation av siffror från CAN i kommunfullmäktige har
lett till att Torsås har mobiliserat en halv tjänst som folkhälsosamordnare.
Folkhälsa lyfts in i texter för fullmäktiges mål.
Torsås har ett rikt föreningsliv, gott civilsamhälle och upplever att de kan
samlas kring viktiga frågor.
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Enkäten för lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) visar i åk 8 samt
åk 2 acceptabla resultat för kommunen. Stress bland unga flickor samt dåliga
matvanor sticker ut. Var femte flicka hoppar över frukosten.
Eleverna är nöjda med fritidsutbudet.
Alkohol konsumtion är dubbelt så hög som i riket, åk 2 konsumerar 7,8 l /år
(Nybro 1,2). Socialförvaltningen har gjort en kartläggning kring
unga vuxna, 15-25 för att fånga personer i utanförskap samt den psykiska
ohälsan.
Byggnationen av familjecentralen startar snart. Tulliki föreslår att
kommunen ska få in kunskap om folkhälsoarbetet hos politikerna.
Fortsatt fokus blir att skapa verksamhetsplaner och identifiera resurser.
Kommunen önskar hjälp att ta del av analysen.
Det finns nyckeltal för kulturen i kommunen. Föreningarna erbjuder prova
på och biblioteket har ett stort kulturellt utbud. Torsås kommun har en
positiv framåtanda och kontinuitet i basutbudet. Företag och industrin satsar
vilket är positivt för kommunens utveckling.

§ 36
Dialog med Torsås kommun
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att föra en dialog kring samarbetet kring
folkhälsofrågor med Torsås kommun.
Bakgrund
Tidigare avtal för samverkan mellan skola och Barn och ungdomspsykiatrin
(BUP) behöver förtydligas enligt Torsås kommun. Linda förtydligar att barn
och ungdomshälsan i Kalmar ska arbeta med den psykisk ohälsa. Frågor
kring med psykisk sjukdom går via BUP.
Torsås planerar att ta fram en handlingsplan för folkhälsoarbetet.
Torsås kommun önskar en kontakt till Landstinget. Landstinget upplever att
det är svårt att få kontakt med kommunen som har upplevt det motsatta.
Gudrun ska lyfta frågan i primärvårdsdelegationen. Viktigt att få en god
dialog och samverkan med familjecentralen när den tas i bruk.
Torsås kommun arbetar även med samverkan över länsgränsen eftersom det
är viktigt att ha samverkan med länssjukhusen i Kalmar och Blekinge län.
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§ 37
Slutredovisning hälsa & kultur
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att lägga Slutredovisningen för hälsa och kultur
till handlingarna och förordna den till kommande landstingsfullmäktige.
Bakgrund
Hälsa och kultur tydliggörs i landstingsplanen. Linda föreslår att alla
aktiviteter ska in i landstingsplanen. Gudrun instämmer men poängterar att
det bör tas utifrån varje kommuns förutsättningar.
Handling
Bifogar förordnat dokument, se bilaga 13

§ 38
Folkhälsoutskottet blickar framåt Beslut
Beslut
Punkten går in under paragraf 39.

§ 39
Planering av utskott & konferens
Beslut
Folkhälsoutskottet för en dialog kring utskottets riktning 2018.
Bakgrund
Suicidpreventionskonferensen den 7 december ska representeras. Sandra
skickar ut kostnadsställe för anmälan. Bör skickas ut till PRO och övriga
intresseorganisationer.
Planering av utskott 2018:
16 februari, Oskarshamn
2-3 maj. Studieresa eller fokusområde
18 oktober.
22 november
Fortsatt planering görs vid kommande folkhälsoutskott, den 8 november.
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§ 40
Övrigt
Beslut
Inget att ta upp.

§ 41
Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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