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1. Öppnande och justerare
Ordförande hälsade välkommen till Folkhälsorådet och öppnade mötet. BrittMarie Essell (S) utsågs till justerare.
2. Dagordning
Godkändes efter att det tillkommit två punkter:
1. Under punkten ”drogförebyggande arbetet” ville Britt-Marie ge
information om den skrivelse hon skickat till Hans Unander gällande
den eventuella liberaliseringen av cannabis. Punkten döps till
”Information från Britt-Marie”.
2. Under punkten ”övriga frågor” tillkom punkten
”halvårsrapportering”.
3. Föregående protokoll
Protokollet från 2016-05-17 gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Vårdcentralen
Iréne har varit i kontakt med vårdcentralen i Rättvik gällande samverkan
inom folkhälsan. Kontakterna ställer sig positiva till en samverkan men
väntar på besked av divitionschefen innan beslut kan fattas i frågan.
5. Rättviks Folkhälsoråd - skrivning
Iréne går igenom vad som står beskrivet, bland annat på kommunens
webbsida, om Rättviks folkhälsoråd och dess uppdrag. Vissa justeringar
behövs göras och Iréne fick i uppdrag att arbetar fram ett förslag på ny text
som hon sedan skickar ut till berörda för godkännande.
6. Samling för social hållbarhet - landstinget
Samling för social hållbarhet har lyfts över till Region Dalarna vilket innebär
att de nu har samordningsansvaret för Dalarnas kommuner och landsting i
frågan. Rättviks kommun ska fortsätta delta på dessa träffar men det görs i
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den mån det lokala folkhälsoarbetet inte blir lidande då det lokala
folkhälsoarbetet ska prioriteras.
7. Mässa 55+ - kort lägesrapport
Mässan går av stapeln 17/9- 16 kl. 10-15 och ca 50 st utställare är anmälda.
Det är mycket arbete kring mässan och mycket arbete kvarstår med bland
annat sammanställning av mässprogrammet. All hjälp anordnarna kan få tas
tacksamt emot. Tillställningen är mycket uppskattad av såväl besökare som
utställare.
8. Fallförebyggande gruppen
Under hösten 2015 skickades av fallförebyggande gruppen en skrivelse till
kommunstyrelsen där de äskade medel till det förebyggande arbetet mot fall
och fallolyckor. Fallförebyggande gruppen har inte hört något gällande
frågan vilket gör att Camilla undersöker var i processen skrivelsen befinner
sig.
9. Tillgänglighetsplan
Rättviks kommun har en handikapplan från 2004 och diskussioner om en
tillgänglighetsplan har förts men sedan har man inte hört något mer. Camilla
lyfter frågan gällande en tillgänglighetsplan politiskt för att få en uppfattning
om hur högt prioriterad planen är och besked lämnas vid nästa folkhälsoråd.
10. Varannan vatten
Varannan vatten är en länskampanj som genomförts i Rättvik i sju år.
Aktiviteten är mycket omtyckt och önskemål om att Varannan vatten ska
fortgå samt utvecklas har inkommit från besökare, Rättviks handel med flera.
Inför 2017 har frågan gällande vattenflaskor lyfts då de är väldigt
uppskattade. Iréne undersöker om det är möjligt att återinföra utdelning av
vattenflaskor då de är kostsamma. Iréne har även deltagit på Tisdagskul vid
två tillfällen under sommaren med att dela ut vatten vilket har varit
uppskattat.
11. Drogförebyggande arbetet
Den 19-20/10 åker Iréne till Uppsala på Drogfokus som är en nationell
konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak.
En oroväckande trend i landet är att det blir färre lokala ANDT samordnare.
En annan oroande trend är den starkt ökade drogliberaliseringen.
En reviderad nationell ANDT-strategi är framtagen och den regionala blir
klar under hösten. Detta innebär att Rättviks drogpolitiska handlingsplan
som är beslutad av kommunfullmäktige också måste revideras.
-

Information från Britt-Marie
Britt-Marie har fått ett första svar från sin kontakt, Hans Unander, i
riksdagen men Hans menade på att det svaret som han i sin tur fått
var otydligt så inget bra svar på Britt-Maries fråga kunde då ges.
Britt-Marie kontaktade då folkhälsoministern Gabriel Wikström men
har ännu inte fått något svar. Britt-Marie har ett möte med Gabriel
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inplanerat i ett annat ärende innan nästkommande folkhälsoråd och
vid den träffen har Britt-Marie även tänkt lyfta denna fråga.
12. Anhöriggruppen – föreläsningsserie
Anhöriggruppen bildades för ca 1 år sedan och är ett projekt där psykisk
ohälsa ingår. Under hösten 2016 kommer en föreläsningsserie om demens
anordnas. Föreläsningarna går av stapeln 11/10 och 1/11. Det blir även en
föreläsning i september men datum är ännu ej klart. Demensföreläsningarna
är en aktivitet inom Våga hjälpa!
13. Våga hjälpa! Hösten 2016
Våga hjälpa! fick avslag från Arvsfonden då Arvsfondsdelegationen
bedömde att förutsättningarna för projektets genomförande var svag.
Socialförvaltningen i Rättvik har rekvirerat utvecklingsmedel från
Socialstyrelsen, för 2016, för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära
relationer. Socialförvaltningen har tilldelat folkhälsostrategen dessa medel
för utveckling av Våga hjälpa! hösten 2016.
Våga hjälpas styrgrupp gick under våren 2016 in i BRÅ vilket blev spretigt.
Iréne önskar att styrgruppen återgår till dess tidigare funktion med en
politiker som ordförande. Camilla undersöker detta, Iréne får besked i början
av september.
14. Övriga frågor/laget runt
- Halvårsrapport - kommunövergripande målen för 2017-2019
Skrivningen är inlämnad till kommunchefen gällande
folkhälsoarbetet och det drogförebyggande arbetet första halvåret
2016.
Folkhälsan utvecklas överlag positivt. Totalt sett mår vi bättre, lever
hälsosammare och blir äldre. Några orosmoln; ohälsan ökar för
personer med olika funktionsnedsättningar, liksom fetman och den
psykiska ohälsan hos yngre kvinnor.
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