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FHR §1
Rapport 2006
Genomgång av 2006 års verksamhetsområden och budget. Budgeten gick med några tusen
kronor i underskott. Ambitionen att finna verksamhet i slutet av hösten till de då återstående
pengarna lyckades.

FHR §2
Presentation av Folkhälsorådet och verksamheten
En tillbakablick över Folkhälsorådet och dess verksamhet samt dess nuvarande organisation.
Presentation av de olika arbetsgrupperna, av deltagarna i dessa. Utgångspunkt är
Folkhälsoplanen (bilägges)

FHR §3
Val av förste vice ordförande
Kristina Frigert, som nu lämnat de kommunala uppdragen i Tanum, har varit förste vice
ordförande i Folkhälsorådet. Rådet har nu att utse en ny. Tidigare har vice ordförande valts
tills vidare och inte en bestämd period. Frågan är om det fortfarande skall vara så. Rådet var
enigt om att förste vice ordförande utses för en mandatperiod. Förslag framfördes att
bordlägga val av förste vice ordförande då närvaron var låg.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att val av förste vice ordförande skall ske per mandatperiod
att bordlägga val av förste vice ordförande till nästa möte

FHR §4
Folkhälsomål i nämnderna
Vid Folkhälsrådets möte den 8 maj 2006 togs följande punkt upp under §14 Folkhälsoplan –
kommunens angelägenhet?
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”Nya delar i årets folkhälsoplan under Folkhälsoarbetets infrastruktur och förutsättningar är:
Mål för Tanums folkhälsoarbete
- Utveckla folkhälsoarbetet till att omfatta kommunledningens ansvar och nämndernas
åtgärder.
Planerade åtgärder
Starta en process för att utvidga folkhälsoarbetet till en folkhälsoplan som omfattar
kommunledningens ansvar och åtgärder i nämnderna samt ändra organisationen efter detta.
I Förklaring och motivering till Folkhälsoplan 2006-2007 står:
Utvidgad Folkhälsoplan
Det är viktigt att folkhälsoarbetet får större betydelse i den kommunala organisationen.
Folkhälsorådet skall därför påverka kommunledningen till att anta en folkhälsoplan med mål
som nämnderna får ansvar för att genomföra. Folkhälsorådet skall stödja nämnderna att uppnå
sina mål. Under 2006 skall FHR bilda en arbetsgrupp för att långsiktigt arbeta med detta.
Frågan är hur detta skall genomföras och dagens punkt är tänkt att starta en diskussion som
kan leda till hur vi går vidare.”
Vid mötet den 8 maj beslutade mötet att utse en arbetsgrupp bestående av Karin Gabrielsson,
Olle Tillquist, Mona Svegås, Britt Hellstedt och Dan Andersson (sammankallande), att arbeta
vidare med frågan och rapportera till FHR.
Arbetsgruppen rapporterade hur långt man kommit och Folkhälsorådet har att ta ställning till
hur man kan stödja det fortsatta arbetet. Folkhälsorådet har lämnat en begäran till nämnderna
att man under året tar fram minst två folkhälsomål. Dessa mål kommer att ingå i nästa års
folkhälsoplan. Folkhälsorådets ledamöter har att driva denna fråga i sina nämnder.
Folkhälsorådet kommer även fortsättningsvis att besluta om egna mål i det fortsatta arbetet.
Katrine Kahlman framförde en önskan från Samhällsbyggnadsavdelningen att det inrättas en
arbetsgrupp med inriktning på offentliga miljöer, ur folkhälsoperspektiv. Folkhälsorådet skall
se över och på kommande möten ta upp arbetsgruppernas inriktning och funktion. Vi
återkommer till frågan om föreslagen arbetsgrupp.

FHR §5
Mötestider 2007
Förslag till mötestider: 13/3, 18/4, 30/5, 10/9, 15/10 och 11/12. Alla kl. 13.00-16.00
Beslut
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Folkhälsorådet beslutar
att fastställa föreslagna mötestider

FHR §6
Rapporter

Föräldrastödskonferens Uddevalla 25/1 var Dan på. Det presenterades ett flertal program för
föräldragrupper. Sven Bremberg, forskare på Folkhälsoinstitutet föreläste om betydelsen att
ge föräldrar stöd.

FHR §7
Övriga frågor
En övrig fråga om arbetsgrupp för offentliga miljöer behandlades under tidigare punkt.
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