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1. Öppnande och justerare
Ordförande Inge Östlund hälsade välkommen till dagens möte. Britt-Marie
Essell valdes till justerare.
2. Dagordning
Några punkter tillkom och de lades under § 4 hälsa för personer med
funktionsnedsättning, § 5 ANDT och § 10 två studenter som kommer till
Iréne under våren.
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4. Hälsosamt åldrande hela livet – Inför hösten 2016
- Läget Mässa 55+ den 17 september
Allt går enligt planerna.
-

Fall och fallteknik – Rättviks judoklubb
Judoklubben i Rättvik har beslutat att starta en grupp till hösten där
man riktar sig till äldre och behandlar fallteknik.

-

Temadagar
Det kommer att hållas två temadagar under hösten i Furudal med
inriktning mot trädgård och dans.

-

Hälsa för personer med funktionsnedsättning
Rättviks kommun placerar sig dåligt i undersökningar gällande hälsa
för personer med funktionsnedsättning. Några punkter som belyses är
att individerna känner att de har dåligt inflytande, brist på
information samt att det sociala deltagandet brister.
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5. Drogförebyggande arbete
- Varannan vatten 2016
Årets Varannan vatten planeras att komma igång efter påsk. Frågor
som diskuterades var bland annat om det ska köpas in plastflaskor då
de var väldigt uppskattade förra året. Iréne återkommer i frågan när
hon närmre vet hur ekonomin för året arrangemang ser ut.
-

ANDT
Regeringen har antagit en ny ANDT-strategi vilket innebär att
bestämmelserna mot rökning förstärks, en liberalisering gällande
narkotika kan komma att införlivas från och med 2019 samt att det
blir mindre restriktiva regler kring alkohol.

6. Våga hjälpa!
- Ansökningar
Ansökningen till arvsfonden gällande våga hjälpa-projektet blev klar
i dagarna och de medlen är tänkta att gå till utveckling och
kvalitetssäkring av projektet.
Medel kan även rekvireras från socialstyrelsen gällande relationsvåld
med det måste göras via socialförvaltningen så Iréne har varit i
kontakt med dem.
-

Aktiviteter under våren med koppling till Våga hjälpa
Virtuell våldtäkt – om unga och sexbilder på nätet är en utbildning
som vänder sig till professioner kring våra barn och unga och går av
stapeln 20/4 -16 kl. 13-15 på Rättviks kulturhus.
Skydda barn mot övergrepp på nätet är en föreläsning som vänder sig
till föräldrar och andra vuxna kring våra barn och unga. 27/4 -16 kl.
18:30-20:00 ges den på Rättviks kulturhus.
Föreningen Föräldrar mot narkotika kommer till Rättviks kulturhus
12/5 kl. 18:30-20:00 och informerar om sin verksamhet.

7. Arbetsbeskrivning Folkhälsostrateg
Det beslutades att Iréne inte behöver delta i POLSAM.
Inge kontaktar vårdcentralen och för en dialog med dem gällande en önskan
från kommunen om en bättre samverkan.
Det behövs anställas en ny folkhälsostrateg när Iréne går i pension för att i
fortsättningen hålla den höga standard som har arbetats fram.
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8. Landstingets Samling för social hållbarhet
Information från Iréne:
Samling för social hållbarhet är ett initiativ från landstinget Dalarna (avd. för
hälsofrämjande) i syfte att systematiskt samla erfarenheter och kunskaper om
några av landstinget utvalda temaområden som man säger ha stor betydelse
för att utjämna skillnader i folkhälsa och därmed skapa förutsättningar för
långsiktig social hållbarhet.
I december 2014 hade landstinget via Region Dalarna rekommenderat länets
kommuner att delta i samlingens första fas. Ett mycket splittrat deltagande
från bland annat kommuner genomfördes under 2015 och en tillfällig
arbetsgrupp bildades. Värt att notera; alla kommuner deltog inte och en del
kommuner skickade olika personer till träffarna under året.
Under våren 2016 har Region Dalarna gått ut med en ny rekommendation till
länets kommuner om deltagande i samlingen. Och att utse en övergripande
tjänsteperson samt en tjänsteperson för varje temaområde – fyra områden.
Totalt önskar man att totalt fem tjänstepersoner/kommun ska delta i arbetet
under 2016-2018. Region Dalarna är numera projektägare och direktionens
arbetsutskott, styrgrupp. Landstinget Dalarnas avd. för hälsofrämjande ska
leda processen.
Information från avd. för hälsofrämjande- citat:
”Region Dalarna tog den 18/3 beslut om att rekommendera Dalarnas kommuner att
medverka i Samling för social hållbarhet i Dalarna. En rekommendation från
Region Dalarnas ledning är dock att ge Kommundirektörsnätverket tillfälle till en
uppdatering innan formell inbjudan om deltagande går ut. Ett sådant tillfälle ges
den 29 april. Vi har haft möte med Christina Wessman, Region Dalarna och Johan
Kostela, Högskolan Dalarna (har även möte med länsstyrelsen om ett par veckor)
och diskuterat ändringar i upplägget som syftar till att underlätta för kommunernas
deltagande samtidigt som förankringen hos alla kommuner förstärks. Dessa förslag
innebär inga förändringar i innehåll men skärper upp formen för genomförandet
och skall tas upp med kommundirektörerna den 29 april. Därefter går den formella
inbjudan ut. Det betyder att själva genomförandefasen troligen kommer att
påbörjas tidigt i höst.”

9. Lägesrapporter
- Revidering av folkhälsans riktlinjer
-

Berörda personer är kontaktade och översyn av riktlinjerna ska göras.
Önskvärt att ha de klara till hösten 2016.

-

Äldre, alkohol och hälsa – måndag 23 maj
23/5 -16 kl. 13-15 kommer Sven Andreasson från Karolinska till
Rättvik och ger en föreläsning om Äldre, alkohol och hälsa.

10. Övriga frågor
- Under våren kommer en student från Högskolan Dalarnas
socionomutbildning gå tillsammans med Iréne några dagar. Veckorna
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16-17 gör en student från Högskolan i Gävle
(Hälsopedagogutbildningen) sina fältstudier tillsammans med Iréne.
-

31/3 -16 kommer Jimmy Svensson som är idrottslärare i både Rättvik
och Ljusdal och presenterar ett skolidrottsprojekt för bland annat
ordförandeberedningen.
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