PROTOKOLL
Datum

2015-02-06
Stab och serviceförvaltningen
Kanslienheten
Margareta Östberg, 0248-70 184
margareta.ostberg@rattvik.se

Folkhälsorådet
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2015-02-03, kl 13.00 – 14.25

Deltagare Anders Björkman, Landstinget, ordförande
Linda Viklund (C)
Iréne Sturve, folkhälsostrateg
Margareta Östberg, sekreterare

1. Öppnande och justerare
Ordförande Anders Björkman hälsade välkommen till dagens möte. Linda
Viklund valdes att justera.
2. Dagordningen godkänns
Folkhälsostrateg Iréne Sturve anmälde en informationspunkt – Folkhälsans
verksamhet - som första redovisningspunkt.
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av föregående protokoll
P 4. - frukostmötet med handlarna i Rättvik, angående åldersgräns på
enegidrycker, är framflyttat.
Protokollet lades till handlingarna.
4. Folkhälsans verksamhet
Folkhälsostrateg Iréne Sturve informerade om folkhälsans verksamheter
2014 och verksamhetsmålen 2015.
Under 2014 antogs Reviderat Folkhälsoprogram, i april 2014 och
Drogpolitisk handlingsplan, i december 2014. Övrigt som genomförts under
året är, bl a: Mässan 55+, drogförebyggande arbete med Schysst på nätet,
Rökfria skolområden, Nätverket Föräldrar emellan i Rättvik, föreläsningar
om Cannabis och Spice, teatern Ses i baren, konceptet Varannan vatten och
uppstart av projekt Våga hjälpa.
De aktiviteter som folkhälsostrategen kommer att arbeta med under 2015 är:
•
•
•

Förstärka samverkan mot droger och våld
Fokusera det främjande och förebyggande arbetet inom ANDTområdet
Fortsätta utveckla Hälsosamt åldrande hela livet – i bred samverkan
öka kommuninnevånarnas upplevelse av social trygghet och säkerhet
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•

Breda utbildnings- och informationsinsatser för att ge ökad kunskap
och medvetenhet om sambanden kost, motion, ANDT och hälsa.

5. Faktablad Rättvik, Öppna jämförelser och Hälsa på lika villkor
Faktablad med bakgrundsfakta om befolkning mm, samt information om
folkhälsans olika målområden ges ut av Folkhälsomyndigheten fyra gånger
per år.
Faktabladet medföljer detta protokoll.
Öppna jämförelser, som ges ut av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten
och SKL har kommit i en ny version, den första kom 2009. Hälsa på lika
villkor, som ges ut av Landstinget Dalarna har årligen genomförts sedan
2004.
Folkhälsostrateg Iréne Sturve kommer att sammanställa uppgifter, rörande
vår kommun, från de olika undersökningarna. Redovisning görs på
kommande möte i folkhälsorådet. Även andra forum ska få ta del av
redovisningen, vilka ska diskuteras på nästa möte.
6. Projekt Våga hjälpa! 1 maj, 2014 – 30 juni, 2015
Styrgruppsmöte kommer att hållas vecka 7. Under våren är tre konferenser
inplanerade. Telefonnummer till Våga hjälpa! blir 1177, Vårdguidens
telefonnummer. Numret ska komma igång under våren och personalen på
Vårdguiden ska erbjudas utbildning. Ekonomisk uppbackning av projektet
kommer från Länsstyrelsen.
Infoblad om konferenserna medföljer protokollet.
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7. Hälsosamt åldrande hela livet; Förebyggande arbete
fallolyckor – stötta Träning 85+
Hälsosamt åldrande hela livet fortsätter med aktiviteter under kommande år.
Från Koppjärk har det kommit in en ansökan om medel för att stödja Träning
85+, som är ett förebyggande arbete för att minska fallskador. Man har idag
två grupper med deltagare över 85 år och träningen är helt kostnadsfri för
deltagarna.
Ansökan bifogas protokollet.
Mötet diskuterade om medel ska tas ur folkhälsoarbetets budget.
Folkhälsorådets beslut
1. Stödja arbetet med Träning 85+ med 15 000 kronor.
2. Medel tas ur folkhälsoarbetets budget.
3. Utvärdering och redovisning av arbetet ska göras av Koppjärk och
lämnas till Folkhälsorådet en vecka innan sammanträdet 24
november.
Sändlista: I. Sturve fvb till Koppjärk
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8. Folkhälsovecka vecka 38, 2015
Folkhälsoveckan som har genomförts några gånger kräver stora insatser,
både i tid och i pengar. Samma sak gäller Seniormässan, som genomfördes
2014 för första gången. Seniormässa ska det bli igen 2016 och arbetet inför
den behöver starta ganska omgående.
Att lägga tid och resurser på båda evenemangen samtidigt är i det närmaste
ogenomförbart. Därför föreslås punktinsatser under hela 2015 istället för
koncentration på en vecka. Folkhälsoarbetet ska uppmärksamma och
förstärka det vi redan har i kommunen. Det kan t ex vara föreläsningar i
samband med evenemang. Fokus ska vara på förebyggande insatser.
Studieförbund och föreningar kan kopplas in och andra ska inspireras till att
ta över. Ett bra exempel på det mönstret i arbetet är Mässa 55+, som ledde
till Träning 55+ (som Koppjärk driver) och att kommunen fått en syn- och
hörselinstruktör, (anhörigsamordnaren har utbildat sig till det).
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsoaktiviteter ska bedrivas under hela året 2015 istället för en
Folkhälsovecka.
9. Tobacco Endgame
Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt som vill få till stånd
politiska beslut om att rökning ska vara starkt begränsad år 2025. Det är helt
gratis att delta och kommuner kan backa upp detta projekt genom beslut att
stötta Tobacco Endgame.
Folkhälsostrateg Iréne Sturve skriver ihop information om projektet för
redovisning och förhoppningsvis beslut i kommunstyrelsen.
10. Synpunkter till Landstinget
Landstingets representant Anders Björkman för vidare synpunkter gällande
folkhälsoarbetet i Rättviks kommun, till Landstinget Dalarna.
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