
12 02 17 
 
Protokoll från möte med Lokala folkhälsorådet i Filipstads kommun. 
Tid Fredag 12 02 17 kl. 13.00 
Plats Vårdcentralen Filipstad, vån 4 
 
Närvarande Per Gruvberger 
 Britt-Marie Wall 
 Sanna Carlstedt 
 Ulf Sjöö 
 Camilla Silvertuva 
 Ann-Sofie Dahlberg 
 Stefan Dalevi 
 Ulf Almquist 
 Ingrid Nordqvist 
 Mikael Marttila 
 Torleif Rosvall 
 Inger Blomqvist 
 Linda Knutsen 
 Inger Nielsen 
 Maude Johansson 
Frånvarande Claes Hultgren 
 Kristina Steijner 
 Maria Haglund 
 
§  1   Mötets öppnande 
Per Gruvberger hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§  2   Föregående protokoll 
Godkändes 
 
§  3  Inf. av Maude Johansson från Länsstyrelsen och Inger Nielsen. (Se även bilaga) 
ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) står för 15%av männens och 9% av kvinnors 
sjukdomsbild. Det finns en nationell strategi kring ANDT för 2011-2015. 
Tobaksanvändat har minskat men trots det är det 16.000 som börjar röka varje år.  
Varje år dricks det 9,2 liter alkohol/person över 15 år. 
15% män och 8% har testat narkotika. 
När det gäller doping finns liten kunskap. 
21% av pojkar i årskurs 9 och 26% av flickor använder regelbundet alkohol. 
 
Det är viktigt att jobba med att begränsa användandet och tillgången, här gör tobaks fri DUO 
en stor insats. 
Länsstyrelsens uppdrag 2012-2015 är att stödja kommunens arbete med bl.a.  
Att   skapa en gemensam plattform för samlat agerande på länsnivå. 
Att   vara inspirationskälla för lokalt arbete. 
Att   vara behjälplig och ge vägledning för lokalt arbete. 
Tobaksfri DUO ska finnas i alla kommuner i Värmland. 
Dopingsförebyggande arbete i kommunerna ej klart. 
Småkommuners satsningen har ca 20.000 till fortsatt arbete t.ex. med konferenser. 
Nya handlingsplanen och genomförandeplanen för Filipstad fungerar bra. 



 
§  4  Hur går vi vidare med Aktivitetplanen? 
Vi har nu jobbat med psykisk ohälsa en tid och en grupp bildas för att jobba vidare inom 
området psykisk ohälsa hos ungdom. 
Britta Ericsson är sammankallande och sätter ihop gruppen tillsammans med Sanna Carlstedt, 
Ann-Sofie Dahlberg och Stefan Dalevi. 
 
Ulf Almquist, Britta Ericsson, Kristina Steijner och Mikael Marttila                                                                   
uppdaterar  Aktivitetsplanen, vad har gjorts, vad är klart, vad behöver göras inför nästa möte. 
 
§  5  Övriga frågor 
Hur många möten ska Lokala folkhälsorådet ha per år? Förslag är två möten per halv år. 
Tas upp på nästa möte. 
Peter Åhling från Ungdomens Hus tillfrågas om han kan delta i LFHR. 
 
§  6  Nästa möte 
Nästa möte: Fredag 27 april 2012 kl. 10.00 – 12.00 
 
 
 
 
Britta Ericsson                                                         Per Gruvberger 
Sekr.                                                                         Ordf. 
 
 
  


