PROTOKOLL
Datum

2015-03-24

Folkhälsorådet
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2015-03-24 kl 13.00 – 14.40

Deltagare Inge Östlund (C), ordförande
Linda Viklund (C)
Britt-Marie Essell (S)
Anders Björkman, Landstinget

Gunnar Barke, Landstinget p 4
Iréne Sturve, folkhälsostrateg
Margareta Östberg, sekreterare

1. Öppnande och justerare
Ordförande Inge Östlund hälsade välkommen till dagens möte. Britt-Marie
Essell valdes att justera.
2. Dagordningen godkänns
Folkhälsostrateg Iréne Sturve anmälde två extra punkter – Sundare barn och
Rökfria arbetsplatser. Britt-Marie Essell anmälde en extra punkt –
Information om Öppet Hus vid Hjälpmedelscentralen mm.
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av föregående protokoll
Punkt 7, Stötta Träning 85+, den ekonomiska stöttningen från Folkhälsorådet
har fått positiva reaktioner.
Protokollet lades till handlingarna.
4. Besök av Gunnar Barke
Landstingsrådet Gunnar Barke var inbjuden till dagens möte för att få
information om Rättviks kommuns folkhälsoarbete. Folkhälsostrateg Iréne
Sturve och ordförande Inge Östlund berättade om hur folkhälsoarbetet
bedrivs.
Rättviks kommun har ett väl fungerande folkhälsoarbete och rapporterar
varje år till Landstinget vad som görs i frågan. Landstinget finansierar delvis
en folkhälsofunktion i kommunerna.
En fråga som nu väckts i vår kommun, och även i andra kommuner, är hur
man ska ställa sig till det initiativ som Landstinget tagit angående ett nytt sätt
att arbeta med folkhälsofrågor. Det nya arbetssättet upplevs inte som
förankrat, och ingen dialog har förts i frågan.
Gunnar Barke tar med sig kommunens synpunkter till Landstinget och
återkommer i frågan.
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5. Öppna jämförelser och Hälsa på lika villkor
En gemensam mall för hur en rapport ska se ut, utifrån ovanstående
undersökningar, kommer att tas fram av kommunens folkhälsostrateg
tillsammans med folkhälsoarbetare i kommunerna i norra och västra Dalarna.
En rapport kommer att skrivas utifrån mallen och sedan presenteras för
folkhälsorådet, med sammanställning nationellt, regionalt och kommunalt.
Bakgrundsvariabler, positiva resultat och utmaningar kommer att finnas
med.
6. Varannan vatten
Fler aktörer vill vara med i årets Varannan vatten, bland annat
Länsförsäkringar. De och fler kommer att medverka i det aktivitetscentrum
som ska skapas framför kommunhuset under Classic Car Week. Sponsringen
brukar vara ca 50 000 kronor, det kan bli mer, eftersom fler anmält intresse
att vara med i arrangemanget. En informationsfolder kommer som vanligt att
tas fram.
Dala Vatten har ställt frågan om fler vatten kannor ska tas fram. Det handlar
i så fall om finansieringen. Ordförande Inge Östlund tar med frågan till
styrelsen.
7. Hälsosamt åldrande hela livet – Temadagar: Förebygga
minnesstörningar, Hjälpmedel, Seniorinspiratörer
Förslag finns på tre temadagar, enligt ovan. Folkhälsorådet tycker att
förslaget är bra.
8. Information om Öppet hus mm
Britt-Marie Essell informerade om att Hjälpmedelscentralen i Borlänge har
Öppet Hus 31 mars. Andra dagar då information ges, också på LD
Hjälpmedel i Borlänge, är 22 april – ”Omgivningskontroll för barn”. På
länets alla vårdcentraler har man ”Vårdcentralens dag” den 23 april.
9. Sundare barn
Folkhälsostrateg Iréne Sturve informerade om seminariet Sundare barn, 13
april i Furudal.
10. Rökfria arbetsplatser
Folkhälsostrateg Iréne Sturve ber ordförande att ta med frågan om Rökfria
arbetsplatser till personalutskottet. Man bör på något sätt undersöka
rökningens omfattning vid kommunens arbetsplatser.
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