Minnesanteckningar
Folkhälsoråd
Tranås kommun
Tid: 4 februari 10.00-12.00
Plats: Piraten, Tranås Stadshus
Närvarande: Inga Fingal, Katarina Breitenfellner, Pär Mårtensson, Carina Pettersson, Camilla
Wennerholm, Åsa Skoglund, Jenny Andersson.
Övriga närvarande: Hanna Andersson (praktikant folkhälsoavdelningen)

1. Inga Fingal har ordet
Vi inleder med kort presentation av ledamöterna samt deras uppdrag. Vi resonerar kring
möjligheter och behovet av att få med en representant från näringslivet. Claes arbetar med att få
med representant från näringslivet samt ersättare för Bengt Nordin, Apoteket.
2. Folkhälsorådets budget 09-10
Frågor angående 2008 års budget kommer upp. Punkten bordläggs till nästa möte då Claes är
närvarande.
3. Synpunkter efter remiss och handlingsplan 2008-09
Claes återkommer med en sammanställning över de remissvar som inkommit till nästa möte.
Jenny meddelar att endast ett fåtal remissvar inkommit. I dessa ställer man sig dock bakom
handlingsplanen. Arbetet med Hälsoinspiratörer, seniorträning, buller på förskolor och
näringsverksamheter och vuxnas alkoholvanor på arbete och fritid belyses extra i svaren.
Inga menar att det arbete som folkhälsorådet kommit längst med är också det som
uppmärksammats i remissvaren.
4. Folkhälsorådets syfte och roll
Vi går igenom folkhälsorådets syfte och roll.
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5. Folkhälsorådets uppdrag och uppgift
Inga föredrar folkhälsorådets uppdrag och uppgift. Ledamöterna har som uppgift att ha
kännedom om vad som sker ute i förvaltningarna och vara behjälpliga då frågor som berör
folkhälsan blir aktuella. Folkhälsorådet ansvarar också för att arbetet sker enligt handlingsplanen
och att det görs inom uppsatt tid.
Jenny lägger som förslag att ordförande, folkhälsosamordnare samt folkhälsoplanerare har
beredningsmöte två veckor innan folkhälsorådet sammanträder.
Jenny frågar angående återrapportering till folkhälsorådet från HUT-gruppen. I nuläget råder låg
prioritet att lyfta frågor som berör folkhälsan i HUT-gruppen. Det råder diskussion om rådens
funktion. Några av råden kommer att läggas ned som ett resultat utav detta. Inga har lagt fram
förslaget om att lägga trafiksäkerhetsfrågan under folkhälsorådet. Inga arbetar vidare med
diskussionen i HUT - gruppen
Folkhälsorådet beslutar att beredningsmöte ska ske två veckor före folkhälsorådet sammanträder
samt att dagordningen går ut till rådet i förväg för eventuella tillägg.
6. Folkhälsorådets dag, Folkhälsoveckan 2009
Förslaget om kost och motion som tema för folkhälsoveckan presenteras. Jenny berättar att det
inte är helt oproblematiskt då det kommer till frågor som rör kost. Annika Dahlqvist och Tommy
Svensson följer inte Livsmedelsverkets riktlinjer. I det här fallet kan Landstinget inte ställa sig
bakom dessa föreläsningar. Jenny ställer frågan angående vilket budskap som skall sändas ut
under en Folkhälsovecka? Åsa föreslår att remissvaren ska utgöras som grund i arbetet med att ta
fram tema för Folkhälsoveckan. Katarina föreslår temat ansvar. Jenny berättar att Björn Lindell
kommer att föreläsa om ”Att sätta gränser med kärlek och värme” i Sävsjö och att det om möjligt
kan vara intressant för folkhälsoveckan. Jenny återrapporterar om föreläsningen vid nästa
folkhälsoråd. Vi diskuterar förslaget om att anordna en tävling i skolan.
Folkhälsorådet beslutar att folkhälsoveckan kommer att inledas den lördagen den 26 september
2009 och pågå en vecka framåt.
Samtliga i rådet får i uppdrag att fundera på förslag på innehåll till nästa folkhälsoråd utifrån sin
verksamhet.
7. Sammanträdestider
9 mars, kl 10-12
20 april, kl 10-12
Separat kallelse med dagordning skickas ut separat.
Minnesanteckningar förda av: Jenny Andersson
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