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Rapport från Folkhälsorådet 2008.
Antal protokollförda möten under året: 5 st (8/4, 25/6, 11/9, 23/10, 4/12).
Lokalt välfärdsbokslut.
Det lokala välfärdsbokslutet för 2007 har sammanställts av en arbetsgrupp inom rådet.
I arbetsgruppen ingick Tommy Cedervall, Börje Norén och Ann-Margret Ringnér.
Välfärdsbokslutet för 2007 godkändes av Kommunfullmäktige 27/5 2008.
Ett seminarium avhölls den 18/11 2008 med syftet att utveckla arbetet med Lokala välfärdsbokslut (bil.1).
Elisabeth Bengtsson från Helsingborgs stad fungerade som koordinator under dagen.
Deltog gjorde även personal från Socialmedicinska enhet, UMAS.
Vidare deltog cheferna från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt förtroendevalda.
Alkohol- och drogpolitiska programmet.
(arbetsgrupp mot alkohol och droger)
Projektet avslutades 15/8-08 och en slutrapport har upprättats av projektledaren. Rapporten har
behandlats i Ks samt även redovisats till Länsstyrelsen.
Arbetet mot alkohol och droger fortsätter i samma omfattning även efter projekttidens slut.
Folkhälsorådet har beviljats ekonomiskt stöd för detta arbete även under 2009.
Arrangemang:
En föreläsning anordnades under oktober i samarbete med Klippans församling och Personalkontoret.
Rubrik på föreläsningen var ”Näsdukar för skratt och gråt i livets alla skiften”. Föreläsare var Catharina
Segerbank, verksam som präst i Limhamn (bil.2)
Marknadsföring.
Föreläsningen annonserades på FHR´s hemsida, på kommunens hemsida (kalendern), i dagspressen,
Söderåsjournalen samt Lokaltidningen. Vidare sattes affischer upp på olika platser i kommunen. Även
Radio Kristianstad informerades.
Folkhälsorådets protokoll, Lokala välfärdsbokslut samt Lokal folkhälsoplan finns på kommunens
hemsida. Här finns även övrig information om rådets aktiviteter.
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Arbete mot tobak.
Det tobaksförebyggande arbetet, som påbörjades under 2007, har fortsatt under 2008.
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till Tobakspolicy. Denna ska presenteras för FHR under
första kvartalet 2009.
Övrigt.
Projekt FaR avslutades 2007-12-31. Kultur- och fritidsförvaltningen och Vårdcentralen, Klippan har
upprättat en rapport vilken är inskickad till Region Skåne. Den slutliga rapporten från Lunds universitet
beräknas bli klar under första kvartalet 2009.
FaR- verksamheten bedrivs tillsvidare inom ordinarie verksamhet.
Region Skåne och Kommunförbundet arbetar med att revidera Skånes folkhälsostrategi. Inom ramen för
detta arbete har olika dialogkonferenser anordnats i Skånes fyra hörn. Här var Klippan värdkommun för
detta distrikt (bil 3).
Ett samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen har inletts gällande mätning och registrering av
BMI hos årskurs fyra/ grundskolan. Dessa värden kommer sedan att bearbetas av Socialmedicinska enhet,
UMAS.
Ann-Margret Ringnér har deltagit i möten/ träffar för nätverket gällande folkhälsosamordnare inom
Kommunförbundet/ Region Skåne.
Vidare har Ann-Margret Ringnér, Catharina Samuelsson och Andrea Hammarström deltagit i en
heldagskonferens på temat ”Äldres Hälsa”.
Ordförande Tommy Cedervall och Ann-Margret Ringnér har även deltagit i en konferens gällande ”Rökfri
arbetstid”.
Förfrågan från Högskolan i Kristianstad gällande praktikplats för studenter har inkommit.
FHR i Klippan kommer att ta emot en eller två studenter härifrån under våren 2009.
Vidare ska Ann-Margret Ringnér föreläsa om Välfärdsbokslut för studenter (åk 1) vid Kristianstad
högskola, Folkhälsovetenskapliga programmet.
Folkhälsorådets framtida arbete.
Folkhälsosamordnare Börje Norén kommer att upprätta ett förslag till mötesordning för 2009.
Vidare fortsätter det Tobaksförebyggande arbetet.
FHR har även ett uppdrag från KF att arbeta fram ett förslag på näringspolicy/ sockerpolicy. Detta arbete
kommer att påbörjas under 2009.

Enligt uppdrag

Börje Norén
Folkhälsosamordnare
Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Ann-Margret Ringnér
Friskvårdskonsulent
Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

