Minnesanteckningar
Folkhälsoråd
Tranås kommun
Tid: 9 mars 10.00-12.00
Plats: KS-salen, Tranås Stadshus
Närvarande: Inga Fingal, Katarina Breitenfellner, Bengt Nordin, Jenny Andersson

1. Verksamhetsberättelse 2008
En redogörelse för Verksamhetsberättelse 2008 görs i samband med Folkhälsorådet.
Folkhälsorådet beslutar
Att godkänna Verksamhetsberättelse 2008 med små rättelser i stavning under Fysisk aktivitet
på recept (FaR).
2. Folkhälsorådets budget 09-10, beviljat anslag och ekonomi nov 08
Förslag på Folkhälsorådets budget på 195 000 kr finns framtaget.
Folkhälsorådet beslutar
Att godkänna fördelningen av medlen i budgeten för 2009.
3. Synpunkter efter remiss och handlingsplan 2008-09
Claes återkommer med en sammanställning över de remissvar som inkommit till nästa möte.
4. Folkhälsorådets dag, Folkhälsoveckan 2009
Katarina går igenom de förslag som inkommit från kultur- och fritid.
Inga kontaktar Brottsförebyggande rådet och undersöker möjlig medverkan i samband med
trafiksäkerhetsfrågan. Även övriga råd kommer att tillfrågas via HUT-gruppen.
Det finns behov av tydligt anslag till första dagen på Hälsoveckan, exempelvis genom
uppvisning, tävling etc. och att de marknadsförs speciellt.
För att nå ut bör målgrupp definieras i aktiviteterna/föreläsningarna. Inbjudan går ut till den
målgrupp det rör. Som förslag kommer Rotary upp - att stämma av med Rotarys program och
anordna något för klubbens medlemmar.
Katarina meddelar att det från personalsidan finns önskemål om att lyfta tobaksfrågan bland
personalen.

Jenny presenterar kort det upplägg som dietisten Pernilla Wennerholm haft på sina
”gourmetaftnar” i Vetlanda. Föreläsningen med Björn Lindell har ägt rum. Ämnet och
föreläsningen; att sätta gränser med kärlek och värme känns aktuell även för Tranås kommun.

Jenny undersöker möjligheten att samarbeta med biografen i Tranås. Som förslag finns att
visa film på temat ansvar med efterföljande diskussion.
Folkhälsorådet beslutar
Att rådets medlemmar funderar igenom vad som är angeläget inom våra respektive område
och därmed ska finnas med på programmet under Hälsoveckan. Förslagen mejlas till Claes
eller Jenny för sammanställning senast 3/4.
5. Övrigt
Vi diskuterar utformningen av Folkhälsorådets hemsida. Önskemål finns att det ska
tydliggöras vem som ingår i Folkhälsorådet.
Hanna Welin kökschef på Rås gård har utryckt intresse för att sitta med i Folkhälsorådet. Hon
kommer att bjudas in till nästa Folkhälsoråd.
6. Sammanträdestider
Nästa sammanträde i Folkhälsorådet är inbokat till måndagen den 20 april klockan 10.0012.00. Kallelse med dagordning skickas ut separat.
Minnesanteckningar förda av: Jenny Andersson

