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Närvarande: Gerd Melin ordf.
Roger Wallentin § 1-3
Eva Lott Andersson § 1-3
Allan Strandberg
Siv Bergström
Andreas Roos § 1-4
Kajsa Mattsson
Karin Gabrielsson
Roland Isaksson
Anita Hallberg
Ewa Myhre-Karlsson
Dan Andersson sekr.

Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö och Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn och Utbildningsnämnden
Barn och Utbildningsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Apoteket
Primärvården Kvarterskliniken
Personalavdelningen

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 1-7
Tid: 13.00-16.00
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FHR § 1
Presentation av nya ledamöter
Nya ledamöter presenterades, och även de gamla, för de nya.

FHR § 2
Folkhälsoplan och budget
Folkhälsoplan föredrogs med målen för de olika nämnderna och FHR. Tjänstemännen och
nämndföreträdare föredrog sina nämnders mål. Budget presenterades.

FHR § 3
Beredningen
Beredningen (presidiet) har tidigare mandatperiod bestått av Gerd M, Roger W, Karin G och
Dan A. I avtalet med Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) står att i beredningen bör en
politiker från HSN ingå. Förslag att utöka beredningen med Roland I.
Arbetsgrupper
FHR har ett antal arbetsgrupper med tjänstemän och politiker från FHR samt andra anställda i
kommunen och några externa.
Äldregruppen har bestått av tre politiker från FHR och folkhälsosamordnaren. Den gamla
gruppen ansåg att Äldregruppen borde utökas med en tjänsteman från Äldreomsorgen samt att
inbjuda diakoner från vartdera pastoratet att ingå. Två av politikerna som ingått har lämnat
FHR men Roland I som också tidigare har ingått fortsätter. Det skulle behövas en politiker till
och vi får återkomma till det. Roger W tar med sig frågan om tjänsteman från Omsorg.
ANTD (Alkohol, Narkotika, Tobak, Dopning) består av Karin G, skolsköterskorna,
lärarrepresentanter från högstadierna och gymnasiet, ungdomsvägledaren, fritidspersonal,
ungdomsmottagningen och folkhälsosamordnaren. Här har två politiker ingått som inte finns
kvar i FHR. Siv B anmäler intresse och Eva Lott kommer kanske att ingå.
Maten-Rörelse består av Karin G, skolsköterskorna, kostinspiratören, kostchefen och
folkhälsosamordnaren.
Folkhälsa i samhällsplaneringen består av Andreas R, Karin G, Carina Hansson, Omsorg
och Dan A. Ingemar Eriksson, Kustom och polis har också deltagit i några möten.
Välfärdsbokslut består av Andreas R, Karin G, Lena W, Paula Kellet, ekonom, Peter
Berborn, Gerd Melin och ytterligare en politiker samt Dan A. Roland anmäler sig.
Politiker kan anmäla intresse för arbetsgrupper fram till nästa möte eller på mötet då vi tar
upp frågan igen.
Det kan också tillkomma arbetsgrupper som har ett uppdrag under en begränsad tid.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar

PROTOKOLL
2011-02-21

3

att utse Roland Isaksson till beredningen (presidiet)
att utse Roland Isaksson till Äldregruppen
att utse Siv Bergström till ANTD-gruppen
att utse Roland Isaksson till VFB-gruppen

FHR § 4
Introduktion och utbildning
De flesta folkhälsoråd har nya ledamöter i och med en ny mandatperiod och i Tanum är det
många nya. Inför en ny mandatperiod brukar det erbjudas möjlighet till utbildning i folkhälsa.
Detta diskuteras med våra nordbohuslänska grannkommuner och det finns också planer från
folkhälsokommittén. Frågan är om vi skall ordna en egen utbildning eller samordna med
andra och vilket intresse ledamöterna har av utbildning, halvdag, heldag, två dagar med
övernattning? De flesta kunde tänka sig en tvådagarsutbildning.
FHR § 5
Mötestider
Följande mötestider för FHR föreslås: 12 april, 31 maj, 12 september, 24 oktober och 5
december. Alla kl. 13.00 i Bullarensalen.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att fastställa de föreslagna tiderna

FHR § 6
Rapporter
Uppföljningen till HSN
Varje år begär HSN i en verksamhetsrapport enligt deras mall. Denna tillställs HSN och KS.
Tanum hyllar
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Folkhälsopriset delades ut till Ingvar Bruhn på Tanum hyllar den 11 februari. Logistiken av
kvällen var ändrad vilket gjorde att det inte tog så lång tid som föregående år. Detta var till
klar fördel.
Metodbanken kick off Skövde 3 februari
Dan A som ingår i Västra Götalandsregionens referensgrupp för Metodbanken medverkade på
”Kick offdagen”. Drygt 80 personer deltog, mestadels folkhälsosamordnare och
drogsamordnare. Största syftet med dagen var att få dessa att fylla i metoder i det digitala
systemet.
Lokala ordningsstadgan Göteborg 24 januari
Gerd M, Karin G, Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, Elisabeth Lönn, handläggare av bl.a.
lokala ordningsstadgan på Samhällsbyggnad, och Dan A deltog i denna utbildningsdag. Det
var en givande och lärorik dag som framförallt klargjorde Länsstyrelsens (anordnare av
dagen) utgångspunkter när de tar beslut om lokal ordningsstadga. Vårt intresse handlade om
alkoholförbud och det kommer att göras en ny framställan som kommer att inrikta sig på
Grebbestad.
Följande arbetsgrupper har haft möte i år: ANTD-gruppen, Välfärdsbokslut och BRÅ.

FHR § 7
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

