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1. Val av protokolljusterare
Bo Bjerner utsågs att justera dagens protokoll.
2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Deltagarna presenterade sig och antecknades på närvarolistan.
4. Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Därefter protokollet till handlingarna.

1(4)

Datum

2017-02-15

5. Besök/information
Kommunens hållbarhetsstrateg Markus Svensson informerade om sitt arbete.
Vilken är den bästa strategin för att göra Rättvik mer hållbart?
Vi ska både ha ett globalt och ett lokalt perspektiv. Vi ska arbeta enligt fem
ledord: Främjande, flexibilitet, innovation, engagemang, ekonomi.
Vill försöka främja ett bättre beteende i stället för att förbjuda, styra eller
snäva in. Få människor att hitta tankar om hållbarhet inom sig själva.
Vad är hållbarhet? Sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av våra liv
och vår tillvaro bör alltid vara så hållbara som möjligt.
Vad är det människan söker? Vad är vi på jakt efter? Lycka?
Shopping är en stor del av medelklassens liv. Via vår konsumtion av billiga
saker som är tillverkade i andra länder flyttar vi miljöproblemen utomlands.
Det som händer globalt är i allra högsta grad relevant på vår lokala nivå.
Vissa studier har gjorts där man sett att det finns vissa kopplingar mellan
lycka och pengar, men det är bara upp till en viss nivå.
På de senaste 40 åren har 39 % av alla landdjur försvunnit, 76 % av alla
sötvattendjur, 39 % av alla saltvattendjur. På bara 40 år!
836 000 000 människor lever i extrem fattigdom idag.
3 000 000 000 människor saknar tillräcklig tillgång till rent vatten
Sverige ligger på topp 10-listan över ekologiskt fotavtryck, det skulle krävas
4,2 jordklot om alla producerade och framförallt konsumerade som vi gör.
Det finns även positiv statistik.
Fattigdomen har minskat med nästan 60 % på 25 år. Mer än dubbelt så
många har tillgång till rent vatten jämfört med år 1990. Antalet personer i
Norra Oceanien och Sub Sahara med en grundutbildning slår nya rekord: 8095 %.
Det är fler tjejer än killar i klasserna i södra Asien för första gången
någonsin.
43 % av världens befolkning har tillgång till internet.
I samband med att den sociala nivån stiger så kommer också de ekologiska
problemen eftersom att alltfler börjar konsumera.
FN:s nya globala mål som alla världens ledare har kommit överens om gäller
alla. Innovation och uppfinningsrikedom krävs för att bygga en hållbar
utveckling. Gott företagsklimat är viktigt. Många företag har insett
lönsamheten i att tänka och verka för hållbarhet, till exempel vad gäller
ekologiska produkter.
Vi närmar oss alltmer ett så kallat cirkulärt samhälle efter att länge ha levt i
ett linjärt samhälle där man tillverkar produkter som i slutändan hamnar på
en soptipp. I det cirkulära samhället arbetar man aktivt med att både
återvinna och återbruka materialet i de produkter som skapas.
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6. Information landstinget
Ordförande föredrar information från Britt-Marie Essell.
* År 2016 är det bästa året för landstinget Dalarna på många år. Men vi
måste ha respekt för framtiden.
* Kostnadsökningen är låg och bäst i landet.
* Resultatet för 2016 är + 186 miljoner kronor för landstinget Dalarna.
* Resultatförbättring på 300 miljoner kronor.
* Ca 200 miljoner kronor kvar till målet (700 milj kr).
* Alla finansiella mål uppnås.
7. Information vårdcentralchef
Nytt för landstinget Dalarna är att man nu har inrättat en digital vårdcentral
där man kan träffa en läkare eller sjukgymnast. Via en digital applikation
(app) skriver man ordet ”minvård” och använder sig via sitt bank-id för att
logga in antingen från en dator, eller en mobiltelefon, eller en så kallad
läsplatta. Där kan man boka in sig på tider som finns tillgängliga till antingen
läkare eller sjukgymnast. När man har bokat in sig på en tid så blir man
uppringd och har ett videosamtal, där du ser läkaren/sjukgymnasten och
denne ser dig via kameran i mobiltelefonen eller datorn. Skulle det visa sig
att det behövs en uppföljning så blir man ombedd att göra det på sin
vårdcentral. Det är öppet attt boka dygnet runt och är hittills mycket
uppskattat.
Enligt statistik från Landstingets Pensionärsråd är det hittills lika många
gamla som unga som har använt sig av den digitala varianten av vårdcentral.
8. Information kommunledningen
Biografstolarna är snart på plats. Betydligt färre platser för att ge avsevärt
mer utrymme. Mellan 80-100 färre platser. Biografen kompenserar med fler
visningar i de fall där det blir fullsatt. Nyrenoverade toaletter.
Pensionärsbion fortsätter. Rättviksnytt annonserar om vilka filmer som
kommer.
Ekonomiska resultatet för 2016 ser mycket positivt ut. Kommunen når sitt
önskade mål med råge. Budgetkonferens nästa vecka på Lerdalshöjden
gällande budgetprocessen inför 2018.
9. Information socialförvaltningen
I Socialutskottet diskuteras just nu att efter dansk modell ha så kallade
pubaftnar med alkoholservering på särskilda boenden.
Den problematiska parkeringssituationen vid Hedslund. Alltid svårt att få en
plats när man kommer. Fredrik Ollén har pratat med Ebbe Evbjer på RFAB
om att utöka parkeringen.
10. Information folkhälsostrateg
Påbörjat arbetet med att folkhälsoarbetet ska baseras helt på de globala
hållbarhetsmålen. Viktigt för att komma tillrätta med den psykiska ohälsan.
Ett tillägg till folkhälsomålen är punkt fyra:
1. Rörelse i vardagen
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2. Näringstät kost
3. Varannan vatten. Att tänka restriktivt vad gäller alkoholintag.
4. Ökad hälsa i arbetslivet
Punkt 4 gäller främst målgruppen 35-64 år där stressrelaterad ohälsa
dominerar. Folkhälsoarbetet kommer då att jobba främjande och
övergripande.
Det finns en önskan att i folkhälsopolicyn skriva in en slogan för att lyfta
fram punkt 1, rörelse i vardagen.
Rättviks judoklubb har nu fått 19 deltagare i kurser om fallteknik efter att de
hade demonsterat sådan teknik på mässan 55 + i höstas. Kurserna hålls i
judoklubbens lokaler.
13 maj är det dags för Rättviksloppet och man vill arbeta för att det ska bli
större och en verklig folkfest.
Enhetschef för LSS har tillsammans med träningscentret Koppjärk tagit
initiativ till att få igång både brukare och assistenter i rörelse i vardagen.
11. Övriga frågor
Siw Jonsén. När man skrivs ut från lasarettet har man i vissa kommuner
ordnat ett särskilt hemteam för en tryggare hemgång. Hur ser det ut i
Rättvik? Vågbratt berättar att man arbetar med detta hela tiden inom
vårdcentral och kommun och att det nästan alltid finns lediga platser på 4:an.
Frågan tas med till socialförvaltningen till nästa möte.
Bo Bjerner informerade om projektet som drivs av kommunens dietist
Linnéa Nallgård som handlar om hur maten är på särskilda boenden. Mycket
positiva omdömen från de boendena både vad gäller maten och personalen.
12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Underskrift
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anders Åkerlund

Bo Bjerner

Sophia Adler

