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FHR § 27
Mål i nämnderna och ansökningar
Mål från BUN, ON och TN har inkommit. Presidiet lade fram förslag till beslut om
ansökningar som kommer att styra innehåll i folkhälsoplan och budget. Alla ansökningar
kommer från BUN, två tillsammans med ON. BUNs AU har prioriterat ansökningarna i
följande ordning. Integration på fritiden, Uppdragsutbildning i utomhuspedagogik, Leva hela
livet – äldreomsorg med kultur på Östanvind (ihop med ON), Hemma hos musik inom
hemtjänsten (ihop med ON), Smart Drag Tanum och Förebygga nätmobbning. Presidiet
föreslår att dessa ansökningar beviljas.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja ansökan om Integration på fritiden
att bevilja ansökan om Uppdragsutbildning i utomhuspedagogik
att bevilja ansökan om Leva hela livet – äldreomsorg med kultur på Östanvind
att bevilja ansökan om Hemma hos musik inom hemtjänsten
att bevilja ansökan om Smart Drag Tanum
att bevilja ansökan om att Förebygga nätmobbning

FHR § 28
Folkhälsopriset
Det har inte kommit in några förslag från allmänheten vid förslagtidens utgång. Presidiet har
behandlat frågan och har ett eget förslag som är Christer Andersson.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att tilldela Christer Andersson 2015 års folkhälsopris

FHR § 29
Arbetsordning för folkhälsorådet

Vid folkhälsorådets möte den 11 juni 2015 fick presidiet i uppdrag att utforma arbetsordning
som tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Presidiet har tagit fram förslag till
arbetsordning. Det blev diskussion kring rubriken Arbetsformer och att ändra till att
ordföranden är ansvarig för utskick av kallelse. Under rubriken Strateg blev det diskussion om
hur folkhälsostrategens uppdrag styrs.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att återremittera ärendet till presidiet och personalchefen.

FHR § 30
Rapporter från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterade från sin nämnd om aktuella folkhälsofrågor sedan senaste
mötet i folkhälsorådet.
Norra Hälso och sjukvårdsnämnden har tecknat alla avtal med sina utförare på senaste mötet.
Det har blivit mer styrt från centralt håll. Man har också tagit Mål och inriktning för 2016: 1
Utveckla samverkande sjukvård. 2 Det skall finnas en familjecentral i varje kommun. 3 Följa
nationella riktlinjer inom skolan.
Barn och utbildningsnämnden kommer att ta upp folkhälsomålen på nästa möte.
Omsorgsnämndens ärenden har handlat mycket om flyktingar.
Miljö och byggnadsnämnden har som ett mål säkra livsmedel. Man skall anordna en
kretsloppsdag vilket grundar sig i ett beslut i nämnden utifrån en motion. Det finns en VAgrupp bestående av presidierna från TN och MBN samt tjänstemän.
Tekniska nämnden skall göra städupphandling och skall ha ett möte med Barn och utbildning
om behoven. Det saknades vid förra upphandlingen. Det finns stora behov av underhåll av
fastigheter och det behöver göras prioriteringar. Stora investeringar i VA behövs. Se över
enskilda avlopp tillsammans med MBN. Gång och cykelvägar försöker man bygga där det
går. Man behöver få med Trafikverket i finansieringen.
Kommunstyrelsen hanterar oftast frågor på hög nivå och Översiktsplanen är en sådan. Man
har tagit beslut att Tanum skall bli en fairtrade kommun.

FHR § 31
Rapporter
Föreläsning av Daniel Mendoza på Futura 4 november.
En föreläsning som fokuserar på det positiva.

Folkhälsoforum Fyrbodal - en eftermiddag för det gemensamma folkhälsoarbetet, Bohusläns
museum 12 november.
Norra hälso och sjukvårdsnämnden ordnar en träff som vänder sig till politiker i
folkhälsoråden och folkhälsostrateger i Fyrbodal. Sista anmälningsdag är 8/11. Louise och
Dan är anmälda.
Socialt investeringsperspektiv-en socioekonomisk analys kring invandringens effekter i
Sandvikens kommun, utbildningseftermiddag på Futura 26 november.
Anordnas av Fyrbodals kommunförbund och Tanums kommun. Roger kommer att inleda och
Louise att avrunda dagen. Sista anmälningsdag är 13/11.
Sexuell och reproduktiv hälsa på HVB-hem och SFI.
Dan har fått positiv respons för utbildningar i sexuell hälsa på HVB-hem från Ungdomsstöd
Väst och Helen Jönsson, chef för ensamkommande barn i kommunen samt från personalen på
SFI-utbildningen på Futura.
VFB i fullmäktige19 oktober.
Karin G och Dan A var i fullmäktige och föredrog Välfärdsbokslutet. Det var direktsändning
genom hemsidan och de frågor som ställdes gick inte fram då det inte fanns tillgänglig
mikrofon.
Arbetsgruppen för jämställdhet
Gruppen har haft möte och fastslagit en handlingsplan. Varje förvaltning skall välja ett
område som man skall se över och åtgärda om det behövs. Barn och utbildning har valt
föreningsverksamhet och hur lokala aktivitetsstödet fördelas mellan könen, Omsorg har valt
att se över hur bistånd fördelas utifrån kön. Tekniska har diskuterat frågan i ledningsgrupp
men inte hittat något område för nästa år.
Grannsamverkan
Louise T, Henric Rörberg, polisen, och Dan A skall planera en träff med
grannsamverkansföreningarna. Vi hade en träff i våras och bestämde då att ha en ny i höst.
Det har framkommit att det sprids främlingsfientliga åsikter på de sociala medier som
föreningarna använder för kommunikation och detta behöver vi bemöta.
Folkhälsoavtalet 2016-2019
Avtalet är nu påskrivet av regionen och kommunen.
Äldreföreningsträff 3 november
På förmiddagen hade vi en träff med föreningarna på Vitlycke museum där föreståndaren
Aleka Karageorgopoulus informerade. Christer Andersson var inbjuden att informera om Lek
och Lärplatsen på Sparvallen och den inriktning på icke tävlingsinriktad verksamhet som de
har där en eftermiddag i veckan.
Språkotek
Louise T och Dan A besökte i veckan Språkoteket på Futura som är till för att utveckla
språket till elever i förskolan och skolan som har särskilda behov av detta. De utbildar
personal ute på förskolor och skolor, men träffar också elever, ibland tillsammans med
föräldrar. Folkhälsorådet bidrar i år till uppstarten av Språkoteket.

FHR § 32
Övriga frågor
Kajsa M tar upp frågan om giftiga material i kommunal verksamhet, särskilt på skolor och
förskolor. Det är ett uppdrag till staben. Kan vara en fråga för Folkhälsorådet. Frågan
hänskjuts till presidiet.
Ida J informerar om att det startats en Prideförening i Hamburgsund. Initiativtagare är Jon
Larsson. 7-8 juli är det planerat en parad i Hamburgsund. Det är också planerat verksamhet på
kvällarna, första kvällen på Donalda och andra på Scen på Bönn.

