PROTOKOLL
2007-12-11

Närvarande:Gerd Melin ordf.
Hans Schub
Olle Tillquist
Roger Wallentin
Bengt Widengård
Birgit Ekholm
Andreas Roos fr. § 40
Gerd Johansson
Karin Gabrielsson
Roland Isaksson
Anita Hallberg
Dan Andersson sekr.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö och Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn och Utbildningsnämnden
Barn och Utbildningsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Apoteket
Personalavdelningen

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roger Wallentin.
Dagordningen godkändes efter att vi bytt plats på § 39 och 40.
Paragrafer: 37-42
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Gerd Melin

Roger Wallentin

1

PROTOKOLL
2007-12-11

FHR § 37
Folkhälsoplan-budget
Presidiets förslag till plan och budget presenterades.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att godkänna Folkhälsoplan och budget för 2008 samt
att överlämna till Kommunfullmäktige för godkännande

FHR § 38
Folkhälsopris
Presidiet lägger förslag till pristagare för 2007 års folkhälsopris. De inkomna förslagen
biläggs.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att tilldela NHR Norra Bohuslän folkhälsopriset för 2007

FHR § 39
Hälso och sjukvårdsnämndens extramedel till projekt
Hälso och sjukvårdsnämnden har ett överskott för i år och från detta beslutat avsätta 1,5
miljoner kr till kommunerna vilket innebär 250 000 kr till varje kommun. Presidiet har fått in
tre projekt med en sammanlagd budget på 287 000 kr som skickats till HSN.
Projektbeskrivningar biläggs.
Projektledare för två projekt är Jonas Nilsson, ungdomsvägledare och för det tredje Kim de
Bruin, lärare på Tanums gymnasium. De berättar om sina projekt.
Jonas Nilssons första projekt benämns Kompis och handlar om att utbilda och samordna
kamratstödjarna i Tanums kommun så att alla skolor jobbar åt samma håll.
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Jonas N andra projekt kallas Den bästa avslutningen och syftar till att ungdomarna på de båda
högstadierna för en ökad förståelse och gemenskap på skolavslutningen. Man skall med en
arrangörsgrupp av ungdomar planera och genomföra en drogfri avslutning.
Kim de Bruins projekt ”X-ray” vill skapa samtal över generationsgränserna genom en
offentlig arena på Internet. Man vill mobilisera många olika delar i lokalsamhället kring
demokratiska frågeställningar av gemensamt intresse.
Folkhälsosamordnaren har genom mail meddelats att projekten är beviljade utifrån de medel
Folkhälsorådet sökt.

FHR § 40
Folkhälsa i samhällsplaneringen
Vid FHR:s möte 13 mars § 11 tillsattes en arbetsgrupp Folkhälsa i samhällsplaneringen och
vid rådets möte 18 april § 16 beslutades att en avstämning av gruppens arbete ska ske senast
på FHR:s sista möte för i år. Arbetsgruppen rapporterar hur långt man kommit och vad man
vill. Skrivelse biläggs.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att arbetsgruppen upplöses
att bilda en arbetsgrupp, som får i uppdrag, att utifrån folkhälsoaspekter, påverka planarbetet i
ett tidigt skede
att föreslå nämnderna och kommunstyrelsen att utse var sin tjänsteman att ingå i
arbetsgruppen
att gruppens arbete skall följas upp efter ett år

FHR § 41
Rapporter
Glesbygdsprojektet
Birgit Ekholm och Dan Andersson deltog i upptaktskonferensen i Stockholm den 5 oktober.
Nästa möte är per video på Lärcentrum den 14 december. Olle T, Karin G, Birgit E, och Dan
A deltar.
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Politikerutbildning
Västra Götalandsregionen kommer nästa år att ordna en utbildning för politiker och
tjänstemän. Utbildningen genomförs av Högskolan Väst tillsammans med Nordiska
Högskolan för folkhälsovetenskap och Göteborgs Universitet. Den genomförs på fyra orter,
Uddevalla, Borås, Göteborg och Skövde under fyra halvdagar. Datum för Uddevalla är 8/2,
4/4, 5/9 och 24/10. Inbjudan och anmälan har gått ut på mail. Intresserad kan kontakta Dan A.
VG:s folkhälsopolicy, Göteborg 29/11
Birgit Ekholm och Dan Andersson deltog i regionens första konferens om den nya
folkhälsopolicyn som skall bli klar till 2009. Programmet handlade om föreläsningar och
gemensamma diskussioner i mindre grupper som kommer att ligga till grund för policyn.
Atlantroddaren Niklas Mårdfelt, föreläsning Futura 27/11
På eftermiddagen var det 85 deltagare och på kvällen ca 70 så sammantaget är det godkänt
deltagande. Reaktionerna efteråt har varit blandade, från dem som tycker han var jättebra till
andra som var skeptiska.
Hela människan, rapport undersökning 8/11
Undersökningen, som hade sin utgångspunkt i långtidsarbetslösa och – sjukskrivna,
presenterades för dem som blivit intervjuade. Diskussionen efteråt kom framförallt att handla
om ungdomar och utsatta kvinnor. Ett nytt möte är planerat i slutet av januari.
Arbetsgruppernas minnesanteckningar biläggs.

FHR § 42
Övriga frågor
Den folkhälsopolitiska propositionen kommer att presenteras i Skövde den 31 januari.
Frivilligsektorns roll i folkhälsoarbetet kommer särskilt att lyftas fram. Senaste
anmälningsdag är 18 januari och intresserade kan höra av sig till Dan A.
Nästa möte bestämdes till 12 februari kl. 13.00 och blir i Bullarsalen.
Förslag från Äldregruppen att sätta in en annons där vi hälsar alla kommuninvånare God Jul
och Gott Nytt År och uppmanar dem att tänka på de ensamma. Rådet tycker det är ett bra
förslag så Bengt W och Roland I lämnar förslag på innehåll till Dan A. som ordnar att
annonsen kommer in i Björklövet.

