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1. Öppnande och justerare
Ordförande hälsade alla välkomna till Folkhälsorådet och öppnade mötet.
Till justerare utsågs Britt-Marie Essell (S).
2. Dagordning
Fyra punkter tillkom på dagordningen, en under Regionala ANDT-strategin
och de andra tre under övriga frågor
•

Svar från socialdepartementet ANDT

•

85+ träningen, 2017

•

Träning 70+ mejl från kommuninnevånare

•

Siljansbadets camping och Hälsospåret

Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Protokollet från 2016-09-20 gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Återrapporteringar
Samling för socialt hållbart Dalarna
Uppdragsgruppen för Samlingen har haft två möten under hösten, 13/9 och
11/10. Rättvik kommuns representant deltog på det första.
Efter Samlingens andra möte fick Iréne ett långt mejl med fyra bilagor, från
Samlingens Johan Hallberg. ”Eftersom du inte var med på senaste
arbetsmötet för Uppdragsgruppen (UG) skickar jag materialet som vi tog
fram separat till dig”. Instruktioner inför Samlingens nästa möte den 27/11,
fanns i bilagorna. Den dagen är Iréne redan uppbokad med kommunens
”glokala” hållbarhetsarbete. Samlingens arbete och Rättvik kommuns
hållbarhetsarbete är i mycket olika faser. Folkhälsorådet rekommenderar att

1(5)

Datum

2016-11-14

det lokala arbetet ska prioriteras.
Iréne har sedan september i omgångar mottagit 14 omfattande bilagor från
Johan Hallberg. Innehållet är arbetsmaterial, instruktioner, PP-presentationer
och rapporter att ”hantera”. Folkhälsorådet uppdrog till Iréne att besvara
Samlingen Johan Hallbergs mejl och berätta vår situation och var vi i
Rättviks kommun befinner oss i vårt ”glokala” hållbarhetsarbete.
Våga hjälpa!
Iréne informerade kort om läget för Våga hjälpa – hur de rekvirerade medlen
från Socialstyrelsens använts under hösten.
Tre utbildningsseminarier riktade till berörd personal och anhöriga har
genomförts; Hur bemöta demenssjuk, Att vara ung anhörig till en pappa med
Alzheimers och Våga se! Våga förstå! Våga fråga! om barns upplevelser av
våld i nära relationer.
Att lära sig ”rätt bemötande” är mycket viktigt när det gäller alla former av
demenssjukdomar – små missförstånd kan snabbt leda till bland annat våld.
Våld är vanligt och så klart mycket jobbigt både för den sjuke och
personal/anhöriga.
Pågående är översättning till engelska, all webbinformation med kopplingar
till Våga hjälpa!
Den 9/11 genomförs utbildning för cirka 15 nyckelpersoner från
äldreomsorgen och LSS - Om våld mot äldre och personer med
funktionsnedsättningar – ett flexibelt utbildningspaket.
Nästa styrgruppsmöte Våga hjälpa är den 1/12. Då med fokus på Hur
fortsätta från 2017 och framåt. Folkhälsorådet rekommenderade att ”lyfta
arbetet till nästa nivå med ambitionen att hela konceptet Våga hjälpa
fungerar både externt och internt” ”Någon måste leda och fördela arbetet
gällande det kvalificerade sociala arbetet inom socialtjänsten”. Återkoppla
på nästa års första folkhälsoråd.
Regionala ANDT strategin
Den nya nationella ANDT-strategin 2016-2020 blev klar under våren 2016.
Den ligger till grund för den nya regionala ANDT-planen.
”ANDT i Dalarna 2016-2020. Länsövergripande handlingsplan för Dalarnas
arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak” delades ut. Iréne gick
igenom en del i planen. Denna regionala handlingsplan blir underlag vid
revideringen av Rättviks kommuns drogpolitiska handlingsplan.
Den regionala planen är framtagen av Länsstyrelsen Dalarna i samverkan
med dalakommunerna, Polisen, Landstinget Dalarna, Region Dalarna och
frivilligorganisationer.
Citat ur ANDT i Dalarna 2016-2020:
”En annan utmaning är de vindar som blåser över västvärlden just nu. På
FNs möte i New York våren 2016; UNGASS (United Nations General
Assembly Special Session) lyftes bland annat frågan om hur världen skulle
betrakta cannabis. Mötet beslutade att låta cannabis även fortsättningsvis
betraktas som ett olagligt narkotiskt preparat. Åtminstone fram till 2019 då
frågan på nytt kommer att tas upp. I den nya ANDT strategins mål 6 har
ordet ”restriktiv” tagits bort och kvar finns ”folkhälsobaserad syn på
ANDT”. I Dalarna kommer vi dock även fortsättningsvis att ha både en

2(5)

Datum

2016-11-14

restriktiv och folkhälsobaserad syn på narkotika.”
Sidan 5 i ANDT i Dalarna 2016-2020
Svar från socialdepartementet ANDT
Britt Marie Essell har fått svar från Lina Glans (sekr.) socialdepartementet
angående frågan om Sveriges ställning till den alltmer liberala synen på
narkotika. Svaret från Gabriel Wikström ” Hej! Ledsen att detta dröjt.
Regeringen har inget pågående arbete för att legalisera av cannabisbruk.”
Tillgänglighetsarbetet
Citat från Myndigheten för delaktighet: ”En tillgänglig webbplats uppfyller
den internationella standarden WCAG 2.0 nivå AA. Strukturen är tydlig och
överskådlig och texten lätt att läsa och anpassad för mediet. Grundläggande
information om myndigheten/organisationen ska finnas i vissa alternativa
format.”
Skärpta lagkrav för tillgänglighet på webben - EN 301 549. Läs mer genom
att klicka på länken.
Ny EU standard gäller från 1 januari, 2017 för offentlig sektor - upphandling
(LOU).
Tillgänglighetsdag anordnas den 8 december – inbjudan och lite fakta Varför
och för vem? delades ut.
Fallförebyggande arbetet
Aktivitet under den nationella fallförebyggande veckan – 6 oktober bland
annat en föreläsning med sjukgymnasten Rolf Reineby. Deltagarna fick lära
sig hur man tar sig upp om man ramlat, hur man kan hjälpa en person upp,
fakta och en mängd goda tips och råd. Veckans tema var träning, kost och
mediciner. Läs mer i artikel på kommunens webbplats:
Balansera mera - förebygg fallolyckor
Skrivelsen från Fallförebyggande gruppen.
Britt Marie Essell träffar Annelie Granath den 18/11 – lyssnar då med henne
var skrivelsen finns i processen.
5. ”Glokala” hållbarhetsarbetet
Kommunen har beslutat att arbeta ”glokalt” utifrån FNs 17 global mål för en
hållbar utveckling (globalt och lokalt). Iréne ingår i hållbarhetsarbetets
arbetsgrupp tillsammans med ett tiotal tjänstemän från olika förvaltningar.
Kommunens hållbarhetsstrateg Markus Svensson samordnar arbetet.
Vid arbetsgruppens möte den 11 oktober gavs instruktioner om arbetet.
Tjänstemännen tilldelades FNs mål och de ska i sin tur ge politikerna en
lokal lägesbeskrivning med fakta och utmaningar som de kunde se.
Politikerna är uppdelade i fyra grupper. Politikerna ska komma fram till en
kort sammanfattning av essensen av vad vi står inför, vart vi ska, vad vi ska
fokusera på.
Iréne har blivit tilldelad 4 globala mål och ska möta två politikergrupper vid
två till fyra tillfällen.
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Mål 2- Utrota hunger där det också ingår att säkerställa tillgången till
mat och förbättrad kost.
Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla
i alla åldrar.
Mål 5 – Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors
ställning.
Mål 16 – Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling.

Höstens tematräffar ”Bli insatt i hållbarhetsfrågan!” med Kairos Future
måndagarna 24 oktober, 14 november och 5 december.
”Hållbarhet - att se sig själv eller sin organisation som en del av sin
omvärld, av helheten. Att förstå och inse sammanhangen inom vilka man
verkar och effekterna av det vi gör på lång och kort sikt ..… för det som
händer ute i världen påverkar oss i Rättvik och därmed påverkas världen av
det som händer hos oss i Rättvik……”
Läs mer via länk: Globala målen FN
6. Folkhälsopolicy och program
Vi ska avvakta revideringen av folkhälsoprogrammet för att
hållbarhetsarbetet kommer att påverka dess innehåll. Folkhälsopolicy från
2010 har behov av mindre justeringar och tillägg. Ett tips som inkommit är
att lägga till en punkt om vikten av vardagsrörelse för framför allt barn och
unga. Vi ska komma på en slogan i linje med ”Varannan vatten”. Alla
ombads tänka till. Länk till Folkhälsopolicy
7. Övriga frågor
85+ träningen 2017
Folkhälsorådet föreslår att 12 000 SEK avsätts för stöd till den kostnadsfria
85+ träningen på Koppjärk, 2017.
Träning 70+ mejl från kommuninnevånare
Ett mejl har inkommit ”Fallolyckor i kommunen. Ett tips. Subventionera
gymkort till alla över 70 en fin present från kommunen till invånarna i
Rättvik”.
Iréne ombads svara och hänvisa till dels alla föreningars aktiviteter dels
träning 85+, Folkhälsospåren med flera som alla på olika vis får stöd från
kommunen. Kunde tillägga att Rättviks gymnastikklubb har låga
träningskostnader där gym ingår.
Siljansbadets camping och Hälsospåret
Siljansbadets camping frågar ”vems ansvar” det är under vintern vad gäller
om någon halkar på hälsospårets slinga genom campingen. Skylt finns
”Sandas ej vintertid”. Iréne rådgör med Bo Bifrost SUF innan svar lämnas.
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