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FHR § 1
Fritidsbanken
En ny verksamhet som startade i Deje för några år sedan och som har spridit sig i Värmland
och övriga Sverige. Det fungerar som ett bibliotek för fritids/friluftsmaterial som man kan
låna under två veckor. Nu finns planer på att starta Fritidsbanken i Tanum. Roland Joelsson,
föreningssamordnare i kommunen och Christer Andersson, Tanums IF, är initiativtagare. Den
26 januari var David Mathiasson på Futura i Tanum och informerade vid två tillfällen om
Fritidsbanken. Deltagarantalet var vid dessa tillfällen litet. David informerade via videolänk
om Fritidsbanken.
Christer Andersson informerade om den lokala situationen för Fritidsbanken. Det finns en
arbetsgrupp med 7-8 personer från olika organisationer. Christer fick idén genom kontakt med
Lidköping som har startat Fritidsbanken. Uddevalla håller på att starta. Tanken är att ha
åtminstone två ställen, Tanumshede och Hamburgsund. Man kommer att få tillgång till gamla
Konsumfastigheten fram till hösten, vilket är ett initiativ från ägarna. Man har börjat samla in
materiel. Tanumskolan har Operation dagsverke där en del är att samla materiel. Detta
deponeras i Ungdomens hus till vidare. En utveckling är att också låna ut musikinstrument,
men det behöver den nationella organisationen Fritidsbanken godkänna.

FHR § 2
Uppföljning av Folkhälsorådets verksamhet
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.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

FHR § 3
Folkhälsomål i Kommunstyrelsen
Socialdemokraternas partigrupp har tagit upp frågan om folkhälsomål i kommunstyrelsen och
på senaste KS, vid ärende om Folkhälsoplan och budget för 2016, frågade Karl-Erik Hansson
(C) varför KS inte har några folkhälsomål. Folkhälsorådet behöver diskutera och ta ställning
till hur man ser på detta. Det finns olika infallsvinklar på folkhälsomål i KS och i nuläget är
det oklart vilket inriktning vi vill ha och därför återförs ärendet till presidiet.
Beslut

Folkhälsorådet beslutar
att återföra ärendet till presidiet

FHR § 4
Antibiotikaresistens
Detta är ett område som uppmärksammas mer och mer och är ett allvarligt framtida hot mot
folkhälsan. Inom djurhållning är det väldigt aktuellt och där är Sverige ett föredöme. Inom
humanmedicin har man inte kommit lika långt, men på senare tid har konsekvenserna av för
mycket antibiotikaanvändning påtalats. Inom sjukvården ser man mer allvarligt på detta än
bland allmänheten där det finns en stor omedvetenhet. Claes Toreld har ägnat sig åt området,
framförallt inom djurhållning, men även på senare tid åt humanmedicin. Clas informerade.
Clas T skulle kanske kunna komma till nästa Äldreföreningsträff och informera. Vi har också
tillgång till en hygiensjuksköterska som skulle kunna delta.

FHR § 5
Rapporter från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterar från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Barn och utbildningsnämnden
Det kommer att ordnas en utbildning i utomhuspedagogik för personal inom skolan och
förskolan. Tjugo personer är anmälda. Kursen omfattar två tvådagarspass under ett år. Vid
planeringen av nybyggnation av Tanumskolan tänker man på giftfri miljö. Elever får
möjlighet att påverka utomhusmiljön.
Miljö och byggnadsnämnden
Man har haft uppe folkhälsomål i nämnden.
Omsorgsnämnden
Forskningsprojekt med Högskolan Väst om kommunikationsverktyg. Man är med i arbetet
med nya sjukvårdsavtal. Närsjukvårdsgrupp kommer ändras till att bli en per kommun och
mötena kommer att bli under en heldag. Det har inrättats en styrgrupp för barn och unga. Man
kommer att inrätta ett nytt flyktingboende på bygdegårdsplan och ett nytt är startat i
Havstenssund. Ombyggnad av Hedegården projekteras. Trygghetslarm byts ut.
Hemsjukvården är under förändring.
Folktandvården
Man har ett stort akuttryck och stor del av tiden går till asylsökande.
Hälso och sjukvårdsnämnden

Det har yrkats om öppna nämndmöten och man har fattat beslut om att ha det vid tre
tillfällen. Man tänker ha medborgardialog med inriktning på grupper som man har svårt att
nå, nyanlända som fått asyl och småbarnsföräldrar. Möten planeras i alla kommuner.
Kommunstyrelsen
Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket där det för första gången står att man skall främja hälsa.

FHR § 6
Rapporter
Välfärdsbokslut 2015
Arbetsgruppen håller på att ta fram material som sedan lämnas över till Emma Edén som tagit
på sig att sammanställa då ekonomiavdelningen inte förmår det i år. Uppgifterna skall vara
inlämnade denna vecka.
Alkohol, träning och idrott, seminarium 26/1
Dan A har varit på ett seminarium och sammantaget gäller att konditionsträning efter
alkoholintag inte medför någon större negativ påverkan medan styrketräning och framförallt
precisionsövningar inte är lämpliga.
Trygghetsdag, videokonferens 27/1
En konferens som anordnades av SKL och polisen. Fyra från Tanums BRÅ plus en polis
deltog och två från Strömstad. Denna gång handlade det mest om innehåll i den nya
polisorganisationen med fokus på medborgardialog och medborgarlöften.
Brottsofferjouren, möte 28/1
Brottsofferjouren i Tanum har gått ihop med Strömstad och tillhör det nationella nätverket
BOJ. De har bildat en arbetsgrupp för att få bättre kontakter i kommunerna och denna grupp
träffade Louise, Roger och Dan tillsammans med folkhälsostrategen från Strömstad.
Idébytardag 16 mars, Dalslands folkhögskola
Denna dag är framförallt till för verksamhetspersonal och vi sprider inbjudan.
Suicidprevention 6 april, Best Western Carlia, Uddevalla
Konferensen handlar om befolkningsinriktad suicidprevention. Folkhälsokommittén
arrangerar i samarbete med Suicidprevention Väst (SPiV) fyra delregionala konferenser varav
en är i Uddevalla. Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän inom kommun eller
region med ansvar för strategiska områden inom folkhälsa, skola, socialtjänst, PRIOsamordning samt andra som inom sin tjänst är berörda av området. Inbjudan är utskickad och
finns intresse anmäler man sig själv med meddelar också Dan.
Grupp som har haft möte sedan senaste FHR: Familjecentralens styrgrupp.

FHR § 7
Övriga frågor

Inga övriga frågor.

