Socialdemokraterna i Mora
Interpellation
Till kommunalrådet Malin Höglund angående
folkhälsofrågor i Mora kommun
”Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt avtal mellan kommun och
landsting skall ske. Här samråder parterna om välfärdsutvecklingen i allmänhet och om
folkhälsoutvecklingen i synnerhet.
Folkhälsorådet utgör styrgrupp för det lokala folkhälsoarbetet och är den grupp som i
huvudsak formulerar folkhälsoplanerarens uppdrag. Folkhälsorådet har ansvar för att
verka mot de folkhälsomål som riksdagen fastställt.”
Så beskrivs Mora Folkhälsoråd i Moras folkhälsoprogram ”Ett gott liv i Mora” för
perioden 2010-2012. Detta folkhälsoprogram har inte förnyats sedan dess.
Under många år har landstinget Dalarna bidragit med 500 000:- per år till Mora kommun
för lönekostnaden av en folkhälsoplanerare på halvtid. I Mora har man delat en heltid med
Orsa kommun. I kommunen har vi också haft ett folkhälsoråd med politiskt tillsatta
ledamöter från både kommun och landsting i enlighet med avtalet med landstinget.
Efter att landstinget Dalarna sagt upp avtalet och beslutat att inte bidra ekonomiskt till
kommunerna så undrar vi vad som hänt med folkhälsoarbetet i kommunen. Den 11
november 2014 valdes av kommunstyrelsen fyra ledamöter till Folkhälsorådet för
innevarande mandatperiod. Men arbetet i Folkhälsorådet tycks helt ha stannat av.
Information om Mora Folkhälsoråd saknas i princip helt på kommunens hemsida.
Ansökningsblankett och information om Folkälsorådets stimulansbidrag ”Hälsofröet”
finns dock och man kan, om man vet vad man letar efter, se att det finns en
folkhälsoplanerare, utan att denna tjänstemans uppdrag egentligen beskrivs.
Med anledning av detta har jag följande frågor:

• Har Folkhälsorådet haft någon verksamhet alls under innevarande mandatperiod?
• Vem/vilka hanterar och beviljar ansökningar till ”Hälsofröet”?
• Vad kommer du som kommunalråd och vald ledamot i Folkhälsorådet att göra för
att främja och aktivera folkhälsoarbetet i kommunen och aktualisera kommunens
folkhälsoprogram?
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