1

PROTOKOLL
2015-04-21

Närvarande:Louise Thunström ordf.
Olle Tillquist
Roger Wallentin
Birgitta Nilsson
Erica Hjerpe
Kajsa Mattson
Gerd Johansson
Ida Jakobsson
Karin Gabrielsson
Anette Ternstedt
Agnetha Wingstedt
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Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roger Wallentin.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 8-13
Tid: 13.00–16.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Louise Thunström

Roger Wallentin

2

FHR § 8
Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslut tas fram varje år av en arbetsgrupp med tjänstemän från nästan varje
förvaltning. Delar av den ingår i kommunens årsredovisning. Tjänstemän ur arbetsgruppen
föredrog välfärdsbokslutet. Folkhälsorådets uppfattning är att undersöka möjligheten att
välfärdsbokslutet föredras på kommunfullmäktige.

FHR § 9
Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård sker mellan kommunenens sjuksköterskor och ambulanspersonal.
Amira Donlagic, samordnare, berättade. Syftet är att inte behöva åka till akuten, om det inte är
nödvändigt, utan behandlas på hemmaplan. (bilaga. Amiras bilder)

FHR § 10
Rapport från nämnderna
De kommunala nämnderna hade inget att rapportera utan återkommer till nästa möte. Anette
T rapporterade från Hälso och sjukvårdsnämnden att man haft en planeringsdag där man
tvärpolitiskt diskuterat och kommit med förslag som tjänstemännen skall bereda och lägga
fram på nästa möte. Det finns ett gemensamt mål: Alla barn skall gå ut grundskolan med
godkända betyg.

FHR § 11
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
LUPP är en undersökning som gjordes under hösten i högstadiet och gymnasiet. Johan
Kahlman, ungdomsvägledare, redovisade resultat och slutsatser. (bilaga. Johans bilder)

FHR § 12
Rapporter
Ordförande-samordnarträffen på Orust 13 april
Louise, Hans-Robert och Dan deltog. Det var många nya och därför var en avgörande fråga
om man vill fortsätta med träffarna och det var man enig om att man ville. Det bestämdes att
folkhälsosamordnarna skall ordna en utbildning om folkhälsa för folkhälsoråden i september.
Träff med presidierna från Strömstad och Tanum 9 april
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Louise, Hans-Robert och Dan träffade presidiet från Strömstad på initiativ från dem. Vi
diskuterade gemensamma frågor som hur folkhälsoråden är organiserade, budgetarbete,
ansökningar mm. Vi bestämde att träffas i höst igen.
Grannsamverkan mot tillgreppsbrott
Grannsamverkan är ett område i vårt samverkansavtal med polisen. Louise, Dan och Henric
Rörberg från polisen har träffat föreningar som har grannsamverkan. Det var första gången de
träffade varandra och det handlade om information och erfarenhetsutbyte. Tomas Andersson,
ansvarig inom polisen för båtsamverkan informerade, brottsstatistik presenterades och
föreningarna berättade hur de agerar. Grannsamverkan bedrivs nästan uteslutande på
landsbygden och därför bjöd vi in samhällsföreningarna till ett möte för att försöka få dem att
satsa på detta. Två föreningar hörsammade inbjudan och kom, Rabbalshede och Fjällbacka.
Polisen i kommunhuset
Polisen har kommit med förslag om att de vill få närmare kontakt med medborgarna,
kommunens politiker och tjänstemän genom att använda kommunhuset för möten,
vittnesförhör, hittegodsinlämning mm. Detta skulle varit ett ärende på KS 22 april men är
bordlagt. Polisledningen för Fyrbodal skall träffa KSAU och några tjänstemän den 29 april för
att diskutera den nya organisationen och inriktningen för polisen.
Äldreföreningsträffen 21 april
På förmiddagen dd var vårträffen med äldreföreningarna. Roger, Anette, Ingegerd och Dan
deltog från Äldregruppen. Det var information om polisens nya organisation och inriktning.
Det var planerat att Henric Rörberg skulle komma men han kunde inte. Dan informerade
istället. Trivselträffarna kommer att återupptas och en arbetsgrupp planerar en träff den 10
september i Kville bygdegård. Christer Broberg, patientombudsman, kommer och Liselotte
Broberg skall tillfrågas om hon kan komma. Föreningarna informerade om sin verksamhet.
ÖP-gruppen
Det finns nu en massa texter för styrgruppen att bedöma. Det är rätt ont om tid så ett förslag
skall vara klart inom någon månad och skall behandlas av partigrupperna i maj.
Jämställdhetsgruppen
Gruppen, som har representation från alla förvaltningar utom Miljö och Bygg, har träffats en
gång. Dan har tagit fram en inledande text och förvaltningarna skall ta fram ett område som
de vill analysera och eventuellt åtgärda utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Lek och Lär, Sparvallen
Dan har besökt denna verksamhet och det var full aktivitet, mest beroende på samarbetet med
fritids och förskolan från Hedeskolan och Barnkullen, men det var också några
mellanstadieungdomar där. Det är spontanidrott och andra aktiviteter som barnen bestämmer
själva som gäller. Vuxna, framförallt pensionärer från Tanums IF, övervakar och finns till
hands, men leder ingen verksamhet.
Uppföljning hälsosamtal tandvården-familjecentralen
Anna L informerade om samarbetet mellan tandvården och familjecentralen. Personalen har
fått en utbildning i hälsosamtal och sedan använt denna metod på några familjer. Syftet är att
påverka till mer hälsosamma vanor när det gäller kost. Under året kommer man fortsätta och
till nästa år kanske utveckla detta arbetssätt.
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Folkhälsa-processtöd för implementering, Trollhättan 18 mars
Dan har varit på en utbildningsdag som Högskolan Väst ihop med Folkhälsokommitténs
kansli ordnade. Syftet är att utveckla folkhälsoarbetet att bli långsiktigt. Detta skall följas upp
med en utbildning där kommuner kan anmäla sig och delta med några tjänstemän som har
med sig en insats man vill utveckla.
Grupper som haft möte sedan senaste FHR: Dopinggruppen och Äldregruppen.

FHR § 13
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

