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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
Två punkter tillkom på dagordningen vilka var
•

Hälsopedagogik i arbetslivet, under övriga frågor.

•

Info från Britt-Marie gällande liberaliseringen av Cannabis, under
drogförebyggande arbete.

Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Protokollet från 2016-08-16 gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Återrapporteringar
Samling för social hållbarhet i Dalarna
Första arbetsmötet för uppdragsgruppen genomfördes den 13/9, 2016,
Region Dalarna i Falun. I gruppen ingår bland andra en till två representanter
per kommun. Alla kommuner har inte skickat representanter till träffarna.
Iréne Sturve har uppdraget som Rättviks representant. En omfattande
dokumentation mejlades ut efter mötet. Svårt att förstå hur kommunen
kan/ska förhålla sig till arbetet; vad som förväntas av kommunen.
Presentationen från mötet den 13 delades ut till folkhälsorådets deltagare.
Tillgänglighetsplan
Camilla Ollas Hampus har ännu inget besked att lämna i frågan utan
återkommer med det.
Fallförebyggande skrivelsen
Skrivelsen är återremitterad till socialförvaltningen. Fallförebyggande
gruppen har inte träffats ännu efter återremitteringen.
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Våga hjälpa!
Fredrik Ollén (M) är utsedd till ny ordförande i Våga hjälpas styrgrupp. Av
olika anledningar så byts personer i Våga hjälpas styrgrupp ut, men
funktionerna är desamma. Styrgruppen planerar två träffar under hösten
2016. En budget samt en planering för hösten 2016 är upprättad gällande de
rekvirerade medlen från Socialstyrelsen. Höstens första styrgruppsmöte blir
den 22 september.
Vårdcentralen
Arbetsbelastningen är fortfarande relativt hög på vårdcentralen. De har ännu
inte fått något besked från divisionschefen gällande vårdcentralens
medverkan i Rättviks kommuns folkhälsoråd.
Folkhälsorådet avvaktar besked från vårdcentralen.
5. Hälsosamt åldrande hela livet
Mässa 55+
Mässan blev en succé med runt 600 besökare. En artikel läggs ut
på Rättviks kommuns webbplats – nyheter.
•

Höstens aktiviteter
Vecka 40 infaller den fallförebyggande veckan som är
nationell och aktiviteter anordnas runtom i hela landet Socialstyrelsens Balansera mera. Den 6 oktober samma
vecka är den nationella anhörigdagen.
Folkhälsan i samverkan med Vuxenskolan och
anhörigstöd anordnar en temaeftermiddag den 6 oktober.
En legitimerad sjukgymnast är inbjuden att berätta om fall
och fallolyckor samt ska visa hur man tar sig upp om man
ramlat. Visar även hur man kan hjälpa någon som ramlat.
Under eftermiddagen uppmärksammas anhörigstöddagen.
Eftermiddagen kommer också att innehålla information
om Balansera mera och utdelning av deras material.

6. Drogförebyggande arbete
Nya ANDT-strategin
Den 29 september är det länsnätverksträff ANDT, i Orsa. Då ska det
bland annat diskuteras kring den nya ANDT-strategin på länsnivå.
Den ska förhoppningsvis bli klar till den 25 oktober. Den regionala
ANDT-strategin ligger till grund för revideringen av vår lokala
drogpolitiska handlingsplan.
Den 25 oktober anordnas en lanseringskonferens i Borlänge gällande
den nationella och regionala ANDT-strategin. Samma dag är det
också lansering av ANDT och källkritik på schemat. Förutom
drogförebyggaren så kommer flera pedagoger från
Stiernhööksgymnasiet att delta.
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Varannan vatten
Den 23 september blir det ”utvärderingsmöte” gällande Classic Car
Week och Into the Valley. Samhällsfunktionerna kring de två
evenemangen träffas för utvärdering av sommaren och förbättringar
framåt. Önskemål gällande Varannan vatten är bland annat att nästa
år, åter satsa på ”tomma Varannan vattenflaskor”. En förfrågan har
också inkommit från TisdagsKul om vattenutdelning nästa sommar.
Uppdrogs till Iréne Sturve att undersöka om möjlighet finns att låna
den mobila vattenfontän som WAMAB i Malung förfogar över.
Varannan vattenflaskor delades ut till alla utställare på Mässa 55+,
vilket var uppskattat.
Arbetsmiljöutbildning block 3 -ANDT
Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud är indelad i 6
block. Rullar under året och personalenheten är ansvarig.
Drogförebyggaren håller i del av block 3 som gäller det externa
drogförebyggande arbetet. Den 21 september genomförs block 3,
2016.
Information från Britt-Marie Essell
Britt-Marie har talat med folkhälsominister Gabriel Wikström
gällande regeringens ställning till en liberalisering av Cannabis.
Gabriel tyckte att det var bra att frågan ställdes och Gabriel menar
bestämt att ingen tanke finns om att liberalisera Cannabis och
regeringen tänker inte ändra inställning i den frågan. Britt-Marie har
varit i kontakt med Gabriels sekreterare då hon vill ha det Gabriel
informerade henne om, skriftligt.
7. Folkhälsopolicy och program
Rättviks kommuns folkhälsoprogram är i behov av revidering. En samverkan
Markus Svensson, Anders Frodig, Bo Bifrost och Iréne Sturve gällande
revideringen, påbörjades under våren 2016. Den 7 september var Iréne
Sturve kallad till ett möte med Markus Svensson om medverkan i
arbetsgruppen, kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen har beslutat att
arbeta ”glokalt” utifrån FNs 17 global mål för en hållbar utveckling. I
dagsläget är det inte beslutat än hur arbetet ska läggas upp. De globala målen
3 och 10 innefattar folkhälsa och det kan bli där som just området folkhälsa
kommer att fokusera.
Oavsett hur arbetet läggs upp så är det klokt att vänta med kommunens
revidering av folkhälsoprogrammet. Troligtvis behöver vi också revidera vår
Folkhälsopolicy från 2010. Policyn finns på kommunens webbplats och alla
ombads att läsa igenom den inför nästa folkhälsoråd.
8. Övriga frågor/laget runt
Hälsopedagogik - hälsa i arbetslivet
Vuxenutbildningen i Leksand och Rättvik har Hälsopedagogik i arbetslivet i
sin utbildning. Iréne Sturve har sagt ja till förfrågan att även detta år, hålla i
den delen av deras utbildning – blir den 27 september i Leksand.
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