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Kommunstyrelsen
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Omsorgsförvaltningen
Miljö och Byggnadsnämnden
Miljö och Byggnadsförvaltningen
Tekniska nämnden
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Hälso och Sjukvårdsnämnden
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Primärvården VG
Primärvården Kvarterskliniken
Personalavdelningen

Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Birgitta Nilsson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 1-6
Tid: 13.00- 15.30
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FHR § 1
Information om folkhälsorådet
I och med den nya mandatperioden är de flesta ledamöter i FHR nya. Dan A informerade om
FHRs inriktning och förutsättningar.

FHR § 2
Möteshuset
Lena Hansson, chef för Socialtjänsten, informerade om Möteshuset. Möteshuset har under två
års tid tilldelats medel för 75 % tjänst som familjebehandlare från FHR, sammanlagt 600 000
kr. Omsorgsnämnden har tagit beslut om att permanenta verksamheten och projektledaren har
tillsvidareanställts.

FHR § 3
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper tillsätts oftast för en period utifrån ett uppdrag, men det har under föregående
år funnits två kontinuerliga grupper, Äldregruppen och Välfärdsbokslutsgruppen.
Äldregruppen har bestått av två politiker från FHR, folkhälsosamordnaren och två diakoner.
Äldregruppen har varje halvår haft en träff med äldreföreningarna i kommunen.
Välfärdsbokslutsgruppen består av en tjänsteman från varje förvaltning och dess uppdrag är
att ta fram ett välfärdsbokslut varje år. Gruppen har en intensiv period januari-mars.
Folkhälsorådet har att ta ställning till arbetsgrupper. Det behövs två politiker till Äldregruppen
men nämnderna som de representerar avgör om de får vara med i gruppen.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att Äldregruppen skall finnas kvar
att Anette Ternstedt och Roger Wallentin utses att delta i Äldregruppen under förutsättning
att de nämnder de representerar godkänner detta.
att Louise Thunström utses att delta i Välfärdsbokslutsgruppen
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FHR § 4
Uppföljningen till HSN
Varje år lämnar alla kommuner som har avtal med Hälso och sjukvårdsnämnden en
uppföljning enligt en förutbestämd mall. Denna uppföljning avrapporteras även i
kommunstyrelsen. Dan A redovisade uppföljningen.

FHR § 5
Rapporter
Webbsändning om polisens organisation och inriktning
Den 27 januari deltog BRÅ i en webbsändning om nya polisorganisationen, dess inriktning
och arbetssätt. En ny del i detta är medborgarlöften som polisen och kommunen skall avge
gemensamt.
ÖP-gruppen
Arbetet fortskrider med bearbetning av texter som sedan behandlas av styrgrupp och
förvaltningschefsgruppen.
Välfärdsbokslut
Bidragen från arbetsgruppen skall vara inlämnade denna vecka för att sammanställas av Paula
K på ekonomi. Nästa FHR kan vi nog få en genomgång.
Tanum hyllar
Annika Korhonen mottog folkhälsopriset på Tanum hyllar. Det var en trevlig kväll med bra
underhållning.

FHR § 6
Nästa möte
Nästa möte är planerat till 17 mars och det blir nog för tätt in på detta möte. Föreslagna tider
för möte i vår är 21 april och 11 juni, båda kl. 13.00
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att nya tider för folkhälsorådets möten i vår blir 21 april och 11 juni, båda kl. 13.00
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FHR § 7
Övriga frågor
Maj L-K tar kontakt med Amira Donlagic för att informera om samverkande sjukvård på
nästa FHR möte.
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