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1. Öppnande och justerare
Britt-Marie Essell (S) utsågs till justerare
2. Dagordning
Dagordningen godkändes i sin helhet förutom några tillkomna punkter:
1. Under punkten ”Drogförebyggande arbete” tillkom punkten
”Tobakslagsskärpning” samt ville Britt-Marie återkoppla till frågan
gällande en eventuell liberalisering av cannabis som diskuterades på
förra folkhälsorådet.
2. Under punkten ”Övriga frågor” tillkom punkterna ”Översättning av
information” samt ”Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor”.
3. Föregående protokoll
Iréne går igenom föregående protokoll och meddelar att ”Våga hjälpa!” har
lyfts från folkhälsorådet och går numera under BRÅ (Brottsförebyggande
rådet).
Informationen läggs till handlingarna.
4. Kort rapportering gällande folkhälso- och ANDT-läget
Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt.
Totalt sett mår vi allt bättre, lever hälsosammare och blir äldre.
Men det finns också ökande skillnader mellan olika grupper i samhället.
- Medellivslängden ökar och skillnaden mellan könen minskar.
- Den psykiska ohälsan ökar särskilt bland yngre kvinnor medan den
överlag minskar för äldre.
- Insjuknandet och dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar minskar överlag
men skillnaderna mellan olika utbildningsnivåer kvarstår.
- Andelen personer med fetma har ökat under senare år, både hos män
och kvinnor.
- Såväl rökning som konsumtion av alkohol minskar i stort men bland
äldre som tidigare haft en låg konsumtion ökar alkoholbruket.
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Sociala skillnaderna i hälsa har ökat. I gruppen ”personer med olika
funktionsnedsättningar 16-84 år” försämras hälsan.
Dalarna följer rikssnittet med några undantag – fetman är t ex högre i
Dalarna än i riket, ohälsan hos personer med olika
funktionsnedsättningar är högre i Dalarna än övriga riket

5. Varannan vatten 2016
Travets har köpt in en ny bevattningsvagn – Varannan vatten pryder sidan
med en jättedekal. Sponsorer där: Dala vatten, RFAB och SUEZ – och så
loggorna Länsstyrelsen, Polisen, Rättviks kommun samt IQ och
Räddningstjänsten.
Arbetet med att få med sponsorer/stöttning är avslutat (några färre än i fjol).
Permanenta materialet, slänga allt gammalt, köpa in ny beachflags och
banderollen Vattenbar. Uppdatera underlag till affischer, annonser och
informationsfoldern CCW – påbörjat via Riesbeck Reklam AB.
Vattenutdelning Classic lady söndag 31 juli, Familjedagen Stiftsgården
måndag 1 augusti, Cruisingdagen/kvällen torsdag 4 augusti och Travet V75
lördag 6 augusti.
I år blir det inga vattenkaraffer eller tomma vattenflaskor. Det finns ca 300
vattenflaskor kvar från ifjol.
6. Drogförebyggande arbete
- Från länsmöte ANDT 11/5
Utkast till ANDT-arbetet i Dalarna 2016-2020 gicks igenom. Ska
vara klar senast 25 maj då Thomas ska presentera den för
landshövdingen.
Spridningskonferenser: ANDT och källkritik på schemat, Borlänge
25/10 och i Stockholm 31/10. Den 25/10 är det även
spridningskonferens gällande den nya ANDT strategin.
Drogfokus i Uppsala 19-20/10.
-

Britt-Maries punkt, återkoppling gällande en eventuell
liberalisering av cannabis.
Britt-Marie har kontaktat regeringen och begärt svar senast 31/5 2016
gällande just denna fråga. Britt-Marie vill veta hur ämnet diskuteras
samt hur tankegångarna är. Britt-Marie tar med svaret hon får till
nästkommande sammanträde.

-

Äldre, alkohol och hälsa
Ämnet uppmärksammas mer och mer. Forskning visar, och personal
bekräftar, att alkohol bidrar till några av de äldres främsta
hälsoproblem: försämrad kognitiv förmåga, orörlighet/stelhet,
ostadighet och inkontinens. Ett särskilt problem är alkoholrelaterade
minnesproblem vilket ofta förväxlas med Alzheimers sjukdom.
Personal inom vården rapporterar att alkoholdemensutredningarna
ökar samt att det tenderar att bli mer och mer bekymmer med boende
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och alkohol. I Sverige konsumerar äldre minst alkohol men det är
samtidigt den enda grupp som ökar sin alkoholkonsumtion.
-

Föräldrar mot narkotika
Den 12/5 2016 anordnades ett kvällsmöte. Få som kom, totalt 8
personer men det blev en mycket bra dialog. Göra en liten folder av
en del av ”affischen” – typ miniguiden Våga hjälpa!
Kontaktuppgifter för råd, stöd och hjälp. Sprida inför Into the walley
bland annat. Polisen backar upp detta.

-

Tobakslagsskärpning
I maj 2014 beslutade EU om nya tobaksproduktdirektiv och från och
med 20/5 2016 börjar de nya föreskrifter som stramar åt
tobaksanvändningen att gälla i Sverige.

7. Hälsosamt åldrande hela livet
- Mässa 55+
Planeringen pågår för fullt och enligt planerna. Mässan går av stapeln
17/9 2016 kl. 10-15 och det blir ett 50-tal utställare. Mässan är inte
kommersiell och aktörer som verkar för välbefinnande får medverka.
Information om mässan finns på Rättviks kommuns webbplats.
-

Hälsa för personer med funktionsnedsättningar
Tillgänglighetsarbetet måste förbättras i vår kommun och det är inte
bara den fysiska tillgängligheten som berörs. Arbetet med att
utveckla ”lättillgänglig” information på Rättviks kommuns webbplats
med lättläst, olika språk, information för blinda och döva pågår.
Webmaster trycker också på gällande vikten av att kommunen måste
ha en responsiv webbplats.

8. Övriga frågor/laget runt
- Översättning av information
Då behovet av information från kommunen på olika språk har ökat
har Iréne tillsammans med Yvonné fått i uppdrag att arbeta fram ett
upplägg kring detta. Tanken är att viss information på webbplatsen
samt att vissa informationsfoldrar, bland annat Våga hjälpa! och
Anhöriga Mot Narkotika översätts till utvalda språk. I detta arbete
kommer Iréne och Yvonné till en början att avgränsa sig till
folkhälsans sidor på webbplatsen samt den allmänna informationen.
-

Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor
Under v. 40 2016 genomför socialstyrelse en fallkampanj som de har
fått i uppdrag av regeringen och årets kampanj bygger vidare på
MSB:s tidigare arbete. Syftet med kampanjen är att minska skador
som blir till följd av fallolyckor. Kampanjmaterial med tips och idéer
på genomförande kommer att tas fram.
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