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Datum

2016-03-09

Folkhälsorådet
Plats och tid

Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors,
klockan 13.00-15:30

Beslutande

Ledamöter

Per Eriksson (S) ordförande, kommunstyrelsen, Bengtsfors
kommun
Kenneth Carlsson (L) vice ordförande, Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Per Jonsson (C) kommunstyrelsen, Bengtsfors kommun
Carl Kullgren (L) kommunstyrelsens sociala utskott,
Bengtsfors kommun, § 6-9
Christina Lundqvist (S) kommunstyrelsens tekniska utskott,
Bengtsfors kommun
Lena Grönlund (S) kommunstyrelsens utbildningsutskott,
Bengtsfors kommun
Carina Halmberg (S) Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Susanne Öhrn (S) kommunstyrelsens allmänna utskott,
tjänstgörande ersättare, Bengtsfors kommun § 1-5
Ersättare

Susanne Öhrn (S) kommunstyrelsens allmänna utskott,
Bengtsfors kommun
Linus Lindblad (S) kommunstyrelsens sociala utskott,
Bengtsfors kommun
Solveig Nettelbo (S) kommunstyrelsens tekniska utskott,
Bengtsfors kommun
Övriga närvarande

Solveig Andersson kommunchef
Catarina Asberg vik. folkhälsostrateg

Justerare

Kenneth Carlsson (L)

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

/

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

c,ra~2:t"'
Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-03-09

Folkhälsorådet

FHR§ 1

Folkhälsostrategens samt ledamöternas
återrapportering
Vikarierande folkhälsostrateg redogör för aktuella frågor som rör
folkhälsorådets arbete:
Uppföljningen av Bengtsfors kommuns folkhälsoarbete 2015 är godkänd
av Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Budgetberedningen föreslog att medel till lokala brottsförebyggande rådet
(BRÅ) tas ur befintligt budgetutrymme. Det berör främst omkostnader
kring arbete med grannsamverkan.
Den 16 mars hålls en gemensam "idébytardag" för Fyrbodals kommuner i
Färgelanda med syfte att sprida goda idéer och pågående insatser riktade
till barn och unga. Från Bengtsfors kommun kommer föräldra-/barn/tonårsaktiviteter samt tecken som kommunikationsmedel att presenteras.
Totalt deltar elva personer från kommunens förvaltningar.
Folkhälsorådets ledamöter framför önskemål om att det i folkhälsorådets
protokoll ska anges om ledamöterna representerar ett kommunalt utskott eller
är företrädare för Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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Datum

2016-03-09

Folkhälsorådet

FHR§ 2

Diskussion med Annika Saltberg, samordnare
föräldrastödet

för

Kommunstyrelsens övergripande mål gällande föräldrastödet i Bengtsfors
kommun för 2016 är att föräldradialog och familjestöd ska förbättras. Därtill
ska antal besökare på familjecentralen Nyckelspiken öka med 5 % per år och
tre föräldrakurser eller utbildningar ska genomföras.
Vikarierande folkhälsostrateg redogör tillsammans med Annika Saltberg för
det pågående föräldrastödsarbetet i Bengtsfors kommun.
Föräldrautbildning "Att utvecklas som förälder- med ICDP"
Föräldrautbildning, "Tecken som kommunikationsmedel"
Utveckling av verksamheten inom familjecentralen Nyckelspiken
Planering gällande föräldrastöd riktat till nyanlända familjer
Utformning av en föräldrawebb kopplad till kommunens webbplats
Föräldra-/ bam-/tonårsaktiviteter i samarbete med kommunens föreningar
Folkhälsorådet diskuterar vikten av regionens delaktighet i arbetet med att
utveckla familjecentralen Nyckelspiken.

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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Datum

2016-03-09

Folkhälsorådet

FHR§ 3

Redovisning
från 2015

av budget 2016 samt överflyttade medel

Bengtsfors kommun tilldelas varje år 800 000 kr i folkhälsomedel av Norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt folkhälsoavtalet mellan Bengtsfors
kommun och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, ska dessa medel täcka 50
% av kostnaderna för en heltidsanställd folkhälsostrateg samt 50 % av
kostnaderna för olika folkhälsoinsatser i kommunen. Den del av kostnaderna
som Bengtsfors kommun går in med i olika folkhälsoprojekt är framförallt
lokal- och personalkostnader och anges, i denna budget, endast
schablonmässigt.
Norra HSN

Kommun

Överflyttade
medel från 2015

Folkhälsostrateg

240 000

240 000

-

Strategiskt arbete

110 000

110 000

30 000

Prioriterat område ett utvecklat föräldrastöd i
Bengtsfors kommun med
särskilt fokus på barn och
unga

450 000

450 000

175 000

Totalt

800 000

800 000

205 000

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har delgivits folkhälsorådets budget för
2016. Nämnden har även godkänt den uppföljning som sammanställdes av
folkhälsostrategen över folkhälsorådets arbete under 2015.
Tre av de 24 insatser som påbörjades under 2015 var ännu inte avslutade vid
årsskiftet. Det gäller "Mitt hälsotips" (friskvårdssatsning för
kommunanställda), "drogförebyggande arbete för unga" samt
"familjecentralens verksamhet". Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har
godkänt att dessa medel flyttas över till 2016 verksamhetsår.

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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Datum

2016-03-09

Folkhälsorådet

FHR§4

Redovisning

av fördelade

projektmedel

ur Sunda tråden

Folkhälsorådet beslutade 2015-11-27 § 44 att fördela Sunda trådens
återstående medel 30 000 kronor mellan Bengtsfors kommuns förskolor.
Medlen skulle användas till material som uppmuntrar till lek och rörelse
utomhus. Folkhälsostrategen gavs i uppdrag att vid folkhälsorådets första
möte 2016 i dialog med förskolornas rektorer återrapportera vad medlen
använts till. Å förskolechefernas vägnar redogör Annika Saltberg för hur
förskolorna har använt de tilldelade medlen ur Sunda tråden.
á

Förskola

Antal barn

Summa (kr)

Material

Bäck efors

55

4 914

- Reflexvästar

Enebacken

64

5 414

- Spadar och hinkar

Billingsfors

53

4 736

- Pulkor

Skåpafors

31

2 778

Olympen

38

3 410

- Balansbrädor och
balanspussel

Mellangården

95

8 470

Totalt

336

30 022

-Annat
utomhuspedagogiskt
material som övar finoch grovmotorik

Annika Saltberg vill framhålla att förskolorna uppskattade folkhälsorådets
satsning på utomhuspedagogiskt material och ser det som en god påminnelse
om Sunda trådens innebörd.

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna inkomna redovisningar från förskolornas
rektorer gällande tilldelade medel ur Sunda tråden.
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2016-03-09

Folkhälsorådet

FHR§ 5

Återrapportering av beviljade medel för hälsofrämjande
föreningsutveckling 2015
De föreningar som beviljats medel för hälsofrämjande föreningsutveckling
ska året efter lämna in en återrapportering till folkhälsorådet gällande vad
medlen använts till. För medel som beviljades under 2015 skulle
återrapportering ske senast 24 februari 2016.
Folkhälsorådet beviljade 2015-06-05 § 13 medel för hälsofrämjande
föreningsutveckling till tre föreningar i Bengtsfors kommun; Billingsfors
karateklubb, Sensus samt Stigsökama. Det totala beloppet uppgick till 59 380
kronor.
Sensus och Stigsökama har inkommit med en detaljerad plan över de
förbrukade medlen. Billingsfors karateklubb har trots upprepade påminnelser
inte lämnat in någon återrapportering.
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna Stigsökamas återrapportering gällande
medel för hälsofrämjande föreningsutveckling. Folkhälsorådet beslutar vidare
att Sensus ska genomföra kvarvarande föräldrautbildningar under 2016 samt
att Billingsfors karateklubb ska lämna in sin återrapportering till
folkhälsorådet snarast.
Därtill beslutar folkhälsorådet att ge vikarierande folkhälsostrateg i uppdrag
att utforma riktlinjer för hur folkhälsorådet ska gå till väga när föreningar inte
inkommer med en återrapportering om hur medel för hälsofrämjande
föreningsutveckling använts.
Fortsättningsvis bör de föreningar som beviljas medel för hälsofrämjande
föreningsutveckling uppmanas att använda Bengtsfors kommuns logotyp för
folkhälsoarbete i det material de använder.

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR§ 6

Redogörelse för Bengtsfors kommuns resultat i
folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor 2015
Hälsa på lika villkor (HPL V) är en nationell enkätundersökning med frågor
kring fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, läkemedelskonsumtion,
vårdutnyttjande, tandhälsa, trygghet och sociala relationer samt arbetsmiljö.
Sedan 2004 har enkäten årligen skickats till ett slumpmässigt urval av 20 000
personer i Sverige i åldrarna 16-84 år. HPL V är ett samarbete mellan
Folkhälsomyndigheten, Statistiska Centralbyrån (SCB) och landsting/regioner
och syftar till att öka kunskapen om människors hälsa och livsvillkor samt
följa förändringar över tid som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken.
Var fjärde år beställer Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval till HPL V
för att samla in underlag för planering av regionala folkhälsoinsatser. År 2015
mottog därför drygt 94 000 personer enkäten och 52 348 personer deltog. Det
motsvarar en svarfrekvens på 55,5 %. I Bengtsfors kommun deltog 818
personer vilket resulterade i en svarsfrekvens på 50 %. I denna rapport
redogörs för Bengtsfors kommuns resultat 2015 och i vissa fall görs en
jämförelse med kommunens resultat 2011.
Vikarierande folkhälsostrateg redogör för Bengtsfors kommuns resultat i
Hälsa på lika villkor 2015.

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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Folkhälsorådet

FHR§ 7

Datum för 2016 års folkhälsoråd samt
folkhälsonätverksträffar
Folkhälsorådet i Bengtsfors kommun sammanträder fyra gånger per år.
Folkhälsonätverksträffar med folkhälsoaktörer i Bengtsfors kommun
genomförs två gånger per år. Följande sammanträdesdatum är föreslagna för
folkhälsorådet samt folkhälsonätverksträffar 2016:

Folkhälsorådets sarnmanträdesdatum
•
•
•

1 juni kl. 13 :00-16:00
7 september kl. 13:00-16:00
30 november kl. 13:00-16:00

F olkhälsonätverksträffar
•
•

26 maj kl. 13:00-16:00
6 oktober kl. 13:00-16:00

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdatum för
folkhälsorådet samt folkhälsonätverksträffar 2016.

Utdrags bestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR§ 8

Kommande konferenser
Vikarierande folkhälsostrateg informerar om kommande konferenser under
våren 2016.
•

Globalt till lokalt - nya hållbarnhetsmål visar vägen, Göteborg 17-18
maj. Den nationella konferensen handlar om FN:s hållbarhetsmål och
vad dessa innebär för Sveriges arbete med de sociala
hållbarhetsfrågoma. Arrangör är Mötesplats social hållbarhet (SKL
och Folkhälsomyndigheten) tillsammans med Västra
Götalandsregionen och Göteborg Stad.

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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Folkhälsorådet

FHR§ 9

Förtydligande av folkhälsostrategens och ledamöternas
återrapportering
Folkhälsorådets ledamöter efterfrågar en tydligare kommunikation mellan
kommunens förvaltningar och folkhälsorådet gällande lokalt folkhälsoarbete.
I synnerhet gällande pågående satsningar i kommunens verksamheter.
Folkhälsorådets möten inleds kontinuerligt med en informationspunkt som
kallas 'folkhälsostrategens och ledamöternas återrapportering'. Där har
utskottens ordförande möjlighet att informera övriga ledamöter i
folkhälsorådet om pågående arbete som kan kopplas till lokalt
folkhälsoarbete. I Bengtsfors kommuns folkhälsopolitiska program återfinns
ramar för vilken typ av kommunala insatser som bör inkluderas i
ledamöternas återrapportering till folkhälsorådet.
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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