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1(10) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling 13:00-15:35 

  

Beslutande: Monica Samuelsson (m), ordförande 

Grethel Broman (s) 

 

 

Övriga deltagare: Harry Lönnebacke, IFO-chef § 19 

Jakob Norstedt, kommunikatör § 21 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

 

Utses att justera: Grethel Broman (s) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret onsdag den 11 maj kl. 10:00 

 

Underskrifter: §§ 15-23 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Grethel Broman (s) 
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§ 15 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar; 

Informationspunkten ,§ 18, information om elevenkätens resultat utgår från 

föredragningslistan. 

Tillägg av information om ny hälsoslinga i Nordmalings kommun, se § 21. 

 

________ 
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§ 16 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska utses för justering av dagens protokoll. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Grethel Broman (s) utses justera dagens protokoll jämte ordförande onsdagen den 

11 maj kl. 10.00 på Oasen. 

 

________  
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§ 17 Framtagande av förslag på konstverk för folkhälsopris 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Folkhälsorådets förra sammanträde väcktes idén av rådet att föreslå 

kommunstyrelsen att köpa in ett lokalt konstverk som kan visa upp årets samt alla 

kommande pristagare av Nordmalings kommuns folkhälsopris. Rådets tanke är att 

konstverket ska finnas tillgängligt och synligt för allmänheten. Folkhälsorådet 

kontaktade några av kommunens konstnärer/företag för att få förslag på ett 

konstverk samt prisförslag. Under dagens sammanträde diskuterar folkhälsorådet 

igenom de förslag som konstnärerna lämnat. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag konstverk 1 

Förslag konstverk 2 

Förslag konstverk 3 

 

Folkhälsorådets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att konstverk för att uppmärksamma årets 

och kommande vinnare av folkhälsopris införskaffas. Folkhälsorådets förslag är 

att Nordmalings kommuns kommunikatör skapar ett förslag på en tavla 

 

_________ 
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§ 18 Information om elevenkätens resultat 
 

Punkten utgår från dagordningen. 

 

_________ 
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§ 19 Information om handlingsplan för suicidprevention 
 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Harry Lönnebacke, informerar Folkhälsorådet om arbetet som just nu 

pågår med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention i Nordmalings 

kommun.  

Individ- och familjeomsorgen har sökt och fått statliga medel för att motverka 

psykisk ohälsa. Det är bland annat inom ramen för dessa medel som arbetet med 

att utforma en handlingsplan för suicidprevention ska bekostas. Harry Lönnebacke 

ingår i den grupp som tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention, 

där arbetet nu är i sitt slutskede. Harry informerar rådet om att deltagande i denna 

grupp har sina fördelar också för Nordmalings kommun.  

Arbete pågår nu med att ta fram Nordmalings kommuns handlingsplan för 

suicidprevention. Det arbetet ska också innehålla en översyn över ANDTS-frågor 

(alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Tanken är att på lång sikt koppla 

ihop arbetet med suicidprevention och ANDTS och tanken är att samverka på 

bred front med andra aktörer och föreningar inom områdena. Harry betonar vikten 

av att prata om psykisk ohälsa bland både unga och äldre.   

Genomlysningen som nu pågår gällande suicidprevention kommer vara 

genomförd i augusti 2022. Tanken är att lämna över handlingsplanen för 

fastställande politiskt till hösten. Folkhälsorådet efterfrågar att vara remissinstans 

innan handlingsplanen ska fastställas.  

 

Folkhälsorådets beslut  

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

  



 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

Sida 
8(10) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 Aktivitetsplan 2022 – avstämning och nuläge 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den antagna Folkhälsoplanen för 2021-2022 innehåller en aktivitetsplan som 

Folkhälsorådet ansvarar för att uppdatera, revidera och arbeta utifrån. Under 

dagens sammanträde går rådet igenom genomförda och planerade insatser samt 

genomför mindre revideringar av aktivitetsplanens innehåll och tidsplan.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Vissa mindre justeringar av aktivitetsplanen genomförs under mötet och 

kommande sammanträdes innehåll planeras. 

 

________ 
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§ 21 Information om ny hälsoslinga i Nordmalings kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jakob Norstedt, kommunikatör, informerar om den hälsoslinga som det finns 

planer på att införa i Nordmalings kommun för att främja fysisk aktivitet bland 

medborgare och besökare. Jakob visar ett förslag som övervägs att köpas in som 

innebär att skyltar med QR-koder sätt upp runt en promenadstig med frågor som 

ska besvaras. Frågorna byts ut varje vecka. Tanken är att starta med en hälsoslinga 

och sedan utvärdera och sedan se över möjligheten för fler promenadslingor.  

Tanken vid ett eventuellt införande av slingor är att genomföra guidade turer där 

representant från kommunen guidar de som vill gå samt utbildar medborgarna att 

använda QR-koder för att kunna delta i slingans frågor.  

Förhoppningen är att slingan med dess funktioner ska vara igång till semestern. 

 

Folkhälsorådet beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________  



 

Folkhälsorådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

Sida 
10(10) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 22 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäls till dagens sammanträde. 

 

_______ 
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§ 23 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

Enligt reglemente ska Folkhälsorådet hålla sammanträde fyra (4) gånger per år. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådets nästa sammanträde sker den 1 september kl. 13:00. 

 

________ 

 

 

 

 

 


