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FHR § 1
Inventering gång och cykelvägar
Agneta Berlin från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) informerade om
trafiksäkerhet och inventeringen av gång- och cykelvägar som är gjord i Tanums kommun.
Den innefattar tätorterna, Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Man har
inventerat befintligt nätverk och målpunkter (viktiga platser) ur ett barn- och
ungdomsperspektiv. (bilaga Agnetas bilder)

FHR § 2
Uppföljning folkhälsoavtal 2016
Uppföljningen är inlämnad till Hälso och sjukvårdsnämnden och skall behandlas av
kommunstyrelsen 8 mars. Folkhälsostrategen föredrog uppföljningen.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att godkänna uppföljningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2016

FHR § 3
Folkhälsoplan och budget
Folkhälsoplan och budget är inlämnade till Hälso och sjukvårdsnämnden och skall behandlas
av kommunstyrelsen 8 mars. Folkhälsostrategen föredrog folkhälsoplan och budget.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att godkänna folkhälsoplan och budget för 2107

FHR § 4
Rapporter från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterade från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Omsorgsnämnden
Representanter från LSS har varit på teknikmässa, med föreläsningar, om
kommunikationsappar. Man har ett samarbete med Högskolan Väst.
Barn och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisningar från skolorna har presenterats. Det har varit mycket runt
trafiksituationen i Hamburgsund.
Tekniska nämnden
Man tar upp trafik på varje nämndmöte bl.a. om hastighetsbestämmelser. Trafikskyltar kan
vara uppsatta utan tillstånd. Reklamskyltar utan tillstånd är hinder för funktionshindrade. Ny
naturstig (medborgarförslag) vid Futura, som är tillgänglig för funktionshindrade, har
invigds.
Folktandvården
Projektet om hälsosamtal med nyanlända familjer har påbörjats. Man har varit på en
inspirationsdag i Göteborg med exempel från andra ställen. Folkhälsorådets pengar går bl.a.
till en dietist.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Man har skrivit avtal med kommuner och vårdcentraler. Sociala investeringar där Fyrbodal
har tilldelats medel och som BUN i Tanum har meddelat intresse att delta i. Nämnden har
behandlat ett ärende om sociala företag och kommit fram till att man inte tycker
folkhälsoråden skall stötta detta.

FHR § 5
Rapporter
Handlingsplan om våld i nära relationer
Arbetsgruppen har träffats och verksamheterna skall nu ta fram sina delar i handlingsplanen,
men det är ett omfattade arbete inom vissa förvaltningar som kommer att ta tid.
Folktandvården vill ingå i arbetsgruppen och ha sin del i handlingsplanen.
Välfärdsbokslut
Det håller på att bli klart. Några av Barn och utbildnings delar kommer med, men de flesta
fattas för att inte deltagaren därifrån kunna vara med pga. sjukdom. Arbetsgruppen kommer
att träffas för att diskutera hur man tycker det skall spridas. Det är slutligen en fråga för
folkhälsorådet. Vid nästa möte kan välfärdsbokslutet presenteras i folkhälsorådet.
Utbildningsdag psykisk hälsa i Strömstad 10/1
Louise och Dan samt flera från AME och ytterligare några deltog. Vi blev bjudna på detta av
Strömstad. De viktigaste punkterna handlade om suicidprevention och våld i nära relationer
bland ungdomar.
Medborgarlöften behandlat på Brottsförebyggande rådet
BRÅ tog fram ett förslag som polisen ratade. De kom med ett annat förslag som är mer
övergripande. BRÅ ställde sig bakom detta och kommunstyrelsen beslutade att skriva på ett
avtal om detta medborgaförslag. En nyhet är att det kommer att finnas ett rullande
poliskontor en dag i veckan, uppdelat på Tanumshede och Hamburgsund.
Fritidsbanken
Fritidsbanken är på gång och har haft någon provutlämning på köpcentret. Det finns en
tänkbar lokal men det är ännu inte klart.

Handlingsplan jämställdhet
Planen återremitterades från KS då Tekniska, Miljö och Bygg samt Räddningstjänstens
bidrag fattades. Arbetsgruppen har träffats och föreslagit att de som första uppgift ser över
hur deras information till allmänheten är utformad utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det
verkar som att alla tre kommer att bestämma detta som den sin del i planen. Planen skall
föreläggas KS den 8 mars.

FHR § 6
Mötestider 2017
Föreslagna tider: 30 mars, 9 maj, 12 september, 17 oktober och 28 november, alla kl. 13-16.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att fastslå dessa tider för 2017 års möten

FHR § 7
Övriga frågor
Familjecentralen vill besöka folkhälsorådet och berätta om sin verksamhet. Rådet tycker att vi
skall bjuda in dom till ett kommande möte.

