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FHR § 21
Arbetssätt i folkhälsorådet
Arbetssätt i folkhälsorådet togs upp av flera grupper i rådslaget, men det hamnade ju inte i
någon nämnd så därför blev det inte behandlat i andra delen av rådslaget. Det vi tog upp är
hur mötena i folkhälsorådet skall läggas upp och fungera och vilka roller har representanterna
i rådet och i sina nämnder/förvaltningar/organisationer. Vi kom fram till att fortsätta att bjuda
in intressanta personer som kan delge oss kunskap om folkhälsa och de som fått medel från
folkhälsorådet för att rapportera hur verksamheten utfallit. Drogvaneundersökningen och
Välfärdsbokslutet samt andra intressanta undersökningar skall föredras. Vi skall fortsätta med
rapporter från nämnderna och aktuella händelser.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att fortsätta folkhälsorådets möten som tidigare

FHR § 22
Rådslaget, uppföljning
Den andra delen i rådslaget var indelad nämnds-/organisationsvis och där kom många förslag
fram. Vi följde upp hur det gått med dessa förslag och gick igenom varje nämnd/organisations
förslag.
Miljö och bygg
Mål: minska den diffusa spridningen av miljögifter till mat
Tas upp som interpellation i fullmäktige till KS ordförande hur frågan hanteras. Frågan har
varit på dagordningen hos både Miljö och bygg och Tekniska nämnden. Ansvaret för att
hantera åtgärder ligger på Tekniska nämnden.
Mål: Få ut kommuninvånarna i naturen
Områden nära samhällena skall göras tillgängliga. Kan göras som del av detaljplan. Man kan
söka medel hos folkhälsorådet.
Tekniska
Mål: Näridrottsplats
Har varit informationspunkt på Tekniska nämnden. Det finns ett förslag att bygga en
näridrottsplats i Hamburgsund där också ett utegym skall ingå. Ett samarbete mellan Barn och
utbildning och Tekniska. Det kommer att tas beslut i BUN.
Mål: Giftfri förskola
Är det ett tankesätt eller riktlinje? För att det skall bli riktlinje behöver det utredas
förutsättningar, ekonomi mm vilket kan göras av Tekniska om man får det i uppdrag. Vi
skulle kunna bjuda in en kunnig person till folkhälsorådet. Öppet för förslag.

Omsorg
Mål: Genom tidiga insatser för att: Skapa trygga och goda uppväxtvillkor och klara
grundskolan med godkända betyg.
Har behandlats i Närsjukvårdsgruppen med tanken att söka medel från regionen, men det är
svårt att hinna med innan ansökningstiden går ut.
Barn och utbildning
Mål: Förskolebarn, mer kunskap hos föräldrar om hur barnen skall må bra.
Familjecentralen viktig, har en bra föräldrautbildning.
Mål: Alla elever skall nå kunskapskrav i grundskolan
Utbildning i utomhuspedagogik för lärare som ger möjlighet till alternativt lärande. Ett bra
exempel är att två lärare har använt detta på Ranebo för elever som haft svårt att fungera i
vanlig skolan. Kulturpoolen fortsätter. Ann Banford, verksam i London, har varit här och
föreläst om satsningar i skolan som gett goda resultat. Initiativet utgår från skolornas behov.
IKT handlar om att använda IT för att producera, inte konsumera i skolan.
Mål: Sund miljö, giftfria leksaker och näringsriktiga livsmedel.
Har belyst under Tekniska. Det har varit utbildning för personal och chefer i förskolan.
Stimulerande lekmiljöer behövs, ett bra exempel är Backa, men det behöver vara fler.
Mål: Ökat inflytande för barn och unga
Ungdomsrådet består av ordföranden och förvaltningschefer i BUN och ON samt ungdomar
från trygghets- och elevråden. KSAU skall träffa ungdomar från råden. Det har varit två
ungdomsdemokratidagar och en ytterligare planeras nästa år. Förslag att bjuda in Jonas
Nilsson, ungdomsvägledare, till kommande möte i folkhälsorådet.
Kommunstyrelsen
Mål: Koppla folkhälsoarbetet till näringslivssekreterarna
Olle T skulle förmedla kontakt.
Mål: Räddningstjänsten ex. förebyggande åtgärder, utbildningar mm.
Lennart L tar upp det på kommande möte om tre veckor i Räddningstjänstutskottet.
Mål: se över ansökningsprocessen vad gäller budgetering och fördelning för att underlätta
för ”externa” sökanden.
Vi skall förbättra möjligheterna för föreningar att söka medel från Folkhälsorådet. Uppdrag
till presidiet att ta fram förslag.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att ge presidiet i uppdrag att utreda hur vi skall förbättra möjligheterna för föreningar att söka
medel från Folkhälsorådet.

FHR § 23
Folkhälsopriset
Det är dags att utse folkhälsopristagare. Det finns fyra nomineringar att ta ställning till.
Presidiet föreslår Arne Alfredsson.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Arne Alfredsson till 2016 års folkhälsopristagare

FHR § 24
Rapporter från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterade från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Miljö och byggnadsnämnden
Representanten i Folkhälsorådet har påpekat att man skall ta upp folkhälsomål i nämnden.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Det finns 25 miljoner kronor i regionen för folkhälsoinsatser varav Norra hälso och
sjukvårdsnämnden får drygt 4,1 miljoner. De har beslutat att använda 1,4 miljoner till vardera
starta familjecentral, utveckla familjecentral och att starta Ungdomscentral. Man har haft
medborgardialog med nya svenskar och skall ha med småbarnsföräldrar.
Omsorgsnämnden
Nämnden skall besluta om tillgänglighetspris. Man har tagit folkhälsomål. Det nya
jämställdhetsområdet är trygghetslarm.
Tekniska nämnden
Rapport om gång och cykelvägar är klar och kommer att presenteras om någon vecka. Man
har frisk personal. Utifrån arbetsmiljöenkäten konstaterades att Fastighet har behov av att
röra på sig så man har skrivit ett kontrakt med Tedactive. Det finns många kommunala
byggnader som man skall renovera.
Barn och utbildningsnämnden
Elevhälsoplanen har gåtts igenom, men det är lite nämnden kan påverka. Man har problem
med att ha för lite lokaler. Skolbyggnationen på Tanumskolan blir skjuten framåt ett år.
Folkhälsomål skall upp i nämnden.

FHR § 25
Rapporter
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på SFI
Dan har haft kontakt med vårt SFI för att få in detta i utbildningen. Han ingår också i en
referensgrupp på Kunskapscentrum för sexuell hälsa för att ta fram ett utbildningsmaterial.
Presidieträff med Strömstad
Ämnen som behandlades var våld i nära relationer, ansökan från Brottsofferjouren,
suicidprevention, barnkonventionen blir lag och ansökningar till folkhälsorådet.
Trygghetsdag SKLs webbkonferens
Detta var den tredje konferensen och BRÅ var inbjudet av BRÅ i Strömstad att delta. Det
handlade återigen om polisens organisation och medborgardialog/förslag. Det var också en
bra föreläsare från Örebro universitet som pratade om vem som skall styra det
brottsförebyggande arbetet utifrån en sammankoppling mellan forskning och den vardagliga
verkligheten.
Våld i nära relationer
Detta togs upp på en Närsjukvårdsgrupp för några veckor sedan och en arbetsgrupp tillsattes
för att ta fram en handlingsplan. I nuläget saknas representant från Barn och utbildning för att
gruppen blir fullständig. Dan är sammankallande i gruppen.
Jämställdhet
Arbetsgruppen har träffats en gång med syfte att samla in rapporter från de områden som
varit aktuella i år och att få fram nya för nästa år. Omsorg har haft hemsjukvård i år och skall
ha trygghetslarm nästa år. Barn och utbildning har haft flickors fritid i år. Övriga nämnder har
inte haft något område. Det handlar nu om att få fram nya områden för kommande
jämställdhetsplan som skall beslutas av KS i år.
Hedersförtryck, Uddevalla 6/10
Dan deltog som enda folkhälsostrateg. En givande dag med ny kunskap.
Fritidsbanken
Det går sakta framåt för att realisera detta. De största hindren är att hitta en lokal och kostnad
för denna och personalresurs.
Drogvaneundersökningen
Resultatet släpptes i måndags. En powerpointpresentation kommer att tas fram som kommer
att presenteras på nästa folkhälsorådsmöte.

FHR § 26
Ändring av mötestid

Vi behöver flytta folkhälsorådsmötet som är bestämt till 13 december till 29 november för att
hinna ta ställning till ansökningar och budget.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att flytta folkhälsorådsmötet till den 29 november

FHR § 27
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

