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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
En punkt tillkom på dagordningen under Hälsosamt åldrande och en under
Övriga frågor:
•

Nätverksträff Eskilstuna kommun.

•

Rapport Samling för ett hållbart Dalarna.

Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Protokollet från 2016-11-08 gicks igenom. Under punkt 7 Övriga frågor 85+
träningen så har de sökta medlen betalats ut. Det saknas en rapport från
träningen 2016. Iréne ombads att be Koppjärk inkomma med en redovisning
för 2016. Protokollet lades till handlingarna.
4. Årsredovisning 2016 och faktablad vintern 2016
En kortare och en längre Årsredovisning 2016, Stab och serviceförvaltningen
Kanslienheten/Folkhälsofunktionen som inkluderar det förebyggande arbetet
mot droger och våld, delades ut. Den kortare versionen kommer i
kommunens Årsredovisning. Den längre som är mer detaljerad är underlag
för FHRs arbete framåt.
Gick igenom den längre Årsredovisningen där det bland annat konstaterades
att vi övergripande har en positiv hälsoutveckling men att det finns en del
orosmoln.
Faktablad Rättviks kommun, vintern 2016 från Folkhälsomyndigheten gicks
igenom. Den består dels av bakgrundsfakta dels några indikatorer från vart
och ett av de elva nationella folkhälsomålen. Några exempel togs upp;
Förväntat antal levnadsår vid födseln där Rättviks män har ökat
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medellivslängden till 81,6, Länet har 80,0 och riket 80,1. Kvinnornas
medellivslängd har planat ut till 83,2, länet 83,5 och riket 83,8.
Folkhälsomål 4 Hälsa i arbetslivet från 2015. Där har Rättvik höga ohälsotal.
Kvinnors ohälsa i Rättviks kommun är högst i länet. Flest ohälsodagar i
åldersspannet 35 till 64 år. En del orsaker är kända som rökning, inaktivitet,
stress och psykisk ohälsa vilket också är ett bekymmer på nationell nivå. Att
just Dalarna och här nu Rättviks kommun har så höga siffror blir något att
granska djupare. Viktigt att ta tag i problematiken, arbeta främjande och
genomföra generella insatser. Till exempel konkreta insatser som att
uppmuntra till vardagsmotionen, bra mat och andra må bra aktiviteter – för
alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation med flera. Koppla ihop
aktiviteterna med Hållbart Rättvik och framtagandet av en slogan i och med
uppdateringen av Folkhälsopolicyn.
FHR bad Iréne återta dialogen med Koppjärk och folkfesten Rättviksloppet
som går av stapeln den 13 maj. Bjuda in Gusse Bjernulf och eventuellt
Anders Frodig och en KomFri kontakt till nästa FHR.
Ohälsotalens siffror från Försäkringskassan gäller alla arbetsplatser i
Rättviks kommun. Idéer framkom att förutom generella hälsofrämjande
insatser även genomföra riktade insatser runt om i kommunen.
5. Glokala hållbarhetsarbetet – Folkhälsopolicy och program
Iréne har gått igenom FNs 17 globala mål med delmål – alla berör hälsa i
olika omfattning. En sammanställning delades ut där Iréne valt tre FN mål
där hälsa är mer involverat; mål 3, 5 och 10.
• Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla
i alla åldrar.
• Mål 5 – Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors
ställning.
• Mål 10 – Öka jämlikheter inom och mellan länder.
Iréne önskar återkoppling från rådets politiker dels om de övergripande tre
målen är relevanta dels plocka några delmål som vi kan fasa ihop med våra
lokala mål i en folkhälsostrategi.
Iréne berättade om ett delbetänkande som lanserades i slutet av vecka 5,
2017. Delbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa. ”För en god och
jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket.” SOU
2017:4
Förslag i betänkande är bland annat att de nuvarande elva folkhälsomålen
blir åtta. Finns även förslag till ansvarsförhållanden inom kommuner och
landsting för de åtta föreslagna folkhälsomålen.
I betänkandet finns även FNs globala mål (Agenda 2030) med – där förslaget
är att koppla ihop Agenda 2030 med de föreslagna nationella målen.
FHR har uppmärksammat att betänkandet finns och kan inte se att det finns
några motsättningar mellan FNs globala mål, kommissionens förslag och
arbetet med att fasa ihop lokala mål i vår kommande folkhälsostrategi.
Rådet beslutade att behålla de fyra prioriterade målen med det övergripande
målet och lägga tillbaka mål 4 Hälsa i arbetslivet i nya folkhälsostrategin
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från 2017. Generella, främjande insatser för ökad hälsa i arbetslivet , en del i
Hållbart Rättvik.
”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för alla
medborgarna.” (Övergripande nationellt mål)
- Ekonomisk och social trygghet (nationellt mål 2)
- Ökad hälsa i arbetslivet (nationellt mål 4)
- Fysisk aktivitet – ökad rörelse i vardagen (nationellt mål 9)
- Goda matvanor och säkra livsmedel. (nationellt mål 10)
- Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
minskat tobaksbruk och överdrivet spelande. (nationellt mål 11)
Rådet föreslår att tidigare Folkhälsoprogram från och med 2017 heter
Folkhälsostrategi. En strategi med globala hållbarhetsmålen, de nationella
folkhälsomålen och lokala hållbarhets- och folkhälsomålen är styrdokument.
Innehållande övergripande mål och delmål. Aktiviteterna läggs i den årliga
verksamhetsplaneringen med styrning mot målen.
Rättviks kommuns Drogpolitiska handlingsplan – fasas in i
Folkhälsostrategin (nationellt mål 11). FNs globala mål 3:5 handlar om
drogpolitiska åtgärder och fasas ihop med Länsstyrelsens regionala ANDT
strategi. Regionala ANDT strategin utgår från den nationella som antogs i
regeringen 2016.
Sammanfattning:
•

Politikerna FHR tittar igenom de föreslagna globala målen och
”väljer ut” de mål som ska fasas ihop med kommunens lokala mål –
Social hållbarhet inom Hållbart Rättvik.

•

Rådet föreslår att tidigare Folkhälsoprogram från och med 2017 heter
Folkhälsostrategi. I den ingår kommunens Drogpolitiska
handlingsplan.

•

Rådet beslutade att behålla det övergripande folkhälsomålet och de
fyra prioriterade målen samt från och med 2017 lägga tillbaka mål 4
"Hälsa i arbetslivet" i folkhälsostrategin.

•

Komplettera nuvarande Folkhälsopolicy – invänta hållbarhetsarbetet.
Uppmuntra till vardagsmotion med en slogan typ Varannan vatten.
Får växa fram under processens gång.

6. Hälsosamt åldrande
Tillgänglighetsarbetet
Myndigheten för delaktighet skickade våren 2016 ut en enkät till landets
kommuner om hur vi arbetar/har det med Fysisk tillgänglighet – information
i besöksguiden. Rättviks kommun har inte besvarat enkäten. ”Skämsigt”
anser vår webbredaktör. Camilla hör i ordförandeberedningen dels till vem
som enkäten skickats dels vems uppdrag det är att besvara den.
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LSS
Rörelseprojekt LSS – en idé som kommer från enhetschef LSS, Ann Kristin
Österberg och Koppjärk. Träning för boenden och personal vid ett tillfälle i
veckan. Koppjärk kan bidra med lokal och instruktörer. A-K Österberg
berättade att varje enskild LSS-boende troligtvis kan söka aktivitetsbidrag
med hjälp av god man. Nu var det mer komplicerat och Iréne har varit i
kontakt med kommunens överförmyndare Nicke Welin-Berger som i sin tur
skulle undersöka möjligheten närmare. Verkar som om aktivitetsersättning
enbart betalas ut upp till 30 år. Rådet bad Iréne att be A-K undersöka om de
kan göra en ansökan hos Allmänna arvsfonden. Rådet stödjer helhjärtat idén
men kan inte stå för hela kostnaden. Iréne är sammanhållande kontakt för
Rörelseprojekt LSS.
Fallförebyggande arbetet.
MAS Annelie Granath har tagit initiativ till ett nytt möte i ”Fallförebyggande
gruppen” den 27 februari. Göra ett omtag med tjänsteskrivelsen. Gruppen
består av representanter från räddningstjänsten, anhörigstöd, folkhälsan och
MAS.
Rättviks Judoklubb – ansöker om stöd för gruppen 55+. Syftet är att minska
risken för fallskador. Hösten 2016 deltog 15 personer och samtliga fortsätter
våren 2017. Klubben har ansökt om ett stöd på 6 500 kr. Folkhälsorådet
beslutar att bevilja det beloppet. Iréne kontaktar Benny Nyström och för en
dialog om förfaringssättet och lyssnar med kommunchefen så det inte blir
några problem gällande till exempel konkurrensutsättning.
Nätverksträff
För kännedom; Inbjudan till Mötesplats för seniorer i Eskilstuna – en
nätverksträff för kommuner som arbetar med förebyggande/hälsofrämjande
arbete riktat till seniorer. Kostnad för konferens, resa och boende.
Anhörigstöd intresserad. Respektive chefer får bevilja.
7. Rapportering
BRÅ
Iréne deltar under sex veckor (januari och februari 2017) i en webbaserad
BRÅ utbildning. En nationell pilotutbildning där det fanns ca 150
intresseansökningar – 25 fick delta och däribland Rättvik. Bra utbildning –
mycket lärorik och kan tillföra Rättviks lokala BRÅ en hel del. Ett BRÅ
möte är på gång och där får Iréne möjlighet att berätta mer om utbildningen.
I Irénes uppdrag ingår, förutom folkhälsoarbetet även det drogförebyggande
arbetet och samordning mot relationsvåld (Våga hjälpa). Under hösten 2016
var tjänsten 90 % efter årsskiftet 80 %. Men uppdragen har inte minskat. Det
drog- och våldsförebyggande arbetet är spretigt, många att rapportera till,
flera olika länsnätverk att delta i och ingen tydlig förankring inom
kommunen. För att få till dessa uppdrag så skulle ett samlat uppdrag som
BRÅ samordnare underlätta – då fasas de olika uppdragen inom kommunen
ihop (Överenskommelsen polis och kommun) och även externt
(länsstyrelsenätverken). I den nya nationella strategin inom relationsvåld har
regeringen fastställt fyra målsättningar som gäller från 1 januari 2017:
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•

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.

•

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd för våldsutsatta
kvinnor och barn.

•

Effektivare brottsbekämpning.

•

Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Länsstyrelsen Dalarna slår ihop arbetet Jämställdhet, BRÅ och
Relationsvåld. Den nationella och regionala strategin ska stödja en
utveckling/effektivisering av lokala BRÅ. Iréne skulle då endast rapportera
övergripande till FHR (eftersom drogpolitiska handlingsplanen ingår
övergripande i kommande Folkhälsostrategi). I BRÅ blir det verkstad inom
det drog- och våldsförebyggandet arbetet i samverkan.
Camilla tar upp detta om BRÅ samordnare i kommande
ordförandeberedning.
Våga hjälpa!
Iréne ansvarar för rapportering till socialstyrelsen senast 31 mars 2017
gällande ”Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2016”.
Drogförebyggande arbetet
Varannan vatten – reklamplats på travets vattenvagn (som vattnar banan
mellan loppen). Kostnad 10 000 kr. Vattenutdelning kommer att ske även
sommaren 2017, från Räddningstjänstens vattenbil. Vi skulle behöva beställa
5 000 tomma vattenflaskor – kostnad ca 50 000 kr. Sponsring? Ingen
insamling från de företag som tidigare ställt upp och sponsrat sedan 2010.
Nya sponsorer – rådet spånar. Loggan med på vattenflaskornas etiketter.
Iréne tar in offert från ”vattenflaskföretag”.
Länsstyrelsen backar upp ekonomiskt även 2017. CCW möte 10 februari –
Iréne lyssnar då om behovet att trycka upp informationsfoldrar finns.
Webbaserade informationen är bra.
ANDT coacher. För kännedom; Rättviks kommun har sex platser i ANDT
coachutbildningen. Gått ut till verksamma inom område ”ensamkommande”.
Vet i dagsläget inte om någon från Rättvik kommer att delta. Inbjudan gick
ut från Länsstyrelsens ANDT samordning.
Länsträff i Rättvik 1 juni – anordnas av Länsstyrelsen Dalarna, plats Hotell
Lerdalshöjden. Värd Rättviks kommun. Deltagare kommunala ANDT–
samordnare samt tillsynare. Inbjudan kommer och intresserade
politiker/tjänstemän är välkomna att delta delar av dagen.
8. Arbetsbeskrivning
Irénes arbetsbeskrivning behöver uppdateras – den nuvarande utgår från en
heltidstjänstgöring. Diskuterade upplägg och Iréne utarbetar ett förslag
utifrån alla nya förutsättningar. Förslag 40 % folkhälsa och 40 % BRÅ
samordnare. Tar det sedan med kommunchefen.
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9. Övriga frågor
Socialt hållbart Dalarna
Samling för socialt hållbart Dalarna har en ny träff den 14 februari. Iréne kan
inte delta eftersom det kolliderar med ett länsgruppmöte inom relationsvåld.
Det mötet handlar om nationella och regionala strategin samt kommande
Öppna jämförelser.
Kommunikationsplan
Utanför dagordningen diskuterade vi om behovet av en
kommunikationsplan. I BRÅ utbildningen där vikten av samverkan betonas
– uttrycks behovet av en fungerande kommunikationsplan. Något att ta upp
på kommande möten.
10. Ordförande avslutade genom att tacka samtliga för ett
givande möte.
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