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FHR § 6

Kommunikation och information – hur når vi bäst ut med
Folkhälsorådets verksamhet?
Anna Sandberg och Ronny Svensson tar upp frågan om hur vi bäst når ut med
information om Folkhälsorådets verksamhet.
Det har tidigare beslutats att alla kallelser, protokoll och annan information såsom
konferenser m.m. går via e-post.
Det är viktigt att informera ute i verksamheterna vad Folkhälsorådet står för och
informera vidare om vad som händer i Folkhälsorådet. Det är olika målgrupper vi
vänder oss till beroende av vilka insatser som skall göras. Ett förslag är att ha
”rapport från Folkhälsorådet” som en stående punkt på dagordningen på
nämndsmöten och APL.
Protokollen från Folkhälsorådet kan också läggas ut på kommunens hemsida som en
”nyhet”, liknande snabbprotokollen från Kommunfullmäktige.
Ronny Svensson talar om vikten av rätt information och även om svårigheten att nå
ut med sitt budskap. Någon har sagt: - Att nå ut med en effektiv kommunikation
känns som att simma uppströms.
Informationsutbudet i dagens läge ökar men det gör inte hjärnkapaciteten. Det går
inte att ta till sig allt. Därför är det viktigt att välja rätt målgrupp/er för sin
information och att man fokuserar på viktig information med bärighet.
En annan orsak till att välja rätt information är också att mängden av information kan
bli ett folkhälsoproblem till slut, det skapar stress m.m.
Folkhälsorådet konstaterar att problemet med att nå ut med information är inte bara
ett problem för Folkhälsorådet utan också för andra verksamheter som t ex
Räddningstjänsten. Det hänger också ihop med vilka mål som Folkhälsorådet har för
sin verksamhet. Folkhälsorådet beslutar att arbeta vidare med mer tydliga
målformuleringar för folkhälsoarbetet och därefter återkomma med frågan hur vi bäst
når ut med information.
_________
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FHR § 7

Trafikkalendern – principdiskussion
Trafikkalendern är en kalender som delas ut till eleverna i skolorna. Trafikkalendern
finansieras av sponsorer som annonserar i kalendern och de brukar årligen höra av
sig och höra om Folkhälsorådet kan vara med och sponsra med en annons.
Folkhälsorådet beslutar
att dylika förfrågningar skall principiellt avslås såvida det inte finns med i
respektive enhets verksamhetsplan.
_________
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FHR § 8

Lex – kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem
I juli 2007 bytte Orust kommun ärende- och dokumenthanteringssystem. Efter hand
arbetas verksamhet för verksamhet in i systemet och även Folkhälsorådet ska med.
Johannes Helfrich och Ulrika Söderlund berättar om vad systemet är och
om hur det fungerar. Folkhälsorådet kommer att ha en egen diarienummerserie.
Det kommer att förenkla arbetet med information eftersom alla viktiga dokument för
Folkhälsorådets verksamhet kommer att hittas under LEX.
Det är även på gång med digitala underskrifter.
Folkhälsorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________
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FHR § 9

Välfärdsbokslutet 2007
Anna Sandberg går igenom förslag till Välfärdsbokslut för 2006 - 2007 med rådet.
Folkhälsorådet tar fram ett välfärdsbokslut vartannat år och denna gång är det fokus
på barn och ungdom. Olika parametrar diskuterades och även uppställningar i
tabellform.
Välfärdsbokslutet ska behandlas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i
maj 2008.
Anna kommer att efter diverse justeringar skicka ut förslaget via mail till
ledamöterna för granskning.
Upptryckning av Välfärdsbokslutet kommer att ske i en ”populärutgåva” med
hänvisningar till den utförliga upplagan som kommer att finnas på kommunens
hemsida.
_________

