PROTOKOLL
2008-12-02

Närvarande:Gerd Melin ordf.
Hans Schub
Olle Tillquist
Bengt Widengård
Birgit Ekholm
Thorgny Fransson
Andreas Roos
Susanne Karnström
Gerd Johansson
Karin Gabrielsson
Roland Isaksson
Anita Hallberg
Dan Andersson sekr.

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

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bengt Widengård
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 21-27
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Gerd Melin

Bengt Widengård

1

PROTOKOLL
2008-12-02

2

FHR § 21
Ekonomisk rapport och prognos
Folkhälsosamordnaren redovisade resultat tom. november, (finns under ekonomi och
rapporter på Intranätet) och prognos för resten av året. Mötet diskuterade alternativ att
använda eventuellt överskott.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att uppdra åt presidiet att avgöra hur ett eventuellt överskott skall användas.

FHR § 22
Folkhälsoplan och budget 2009
Folkhälsoplan och budget presenteras. Bilägges.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att godkänna folkhälsoplan och budget för 2009

FHR § 23
Folkhälsoplan 2010I Västra Götalandsregionen arbetar man med att ta fram en ny folkhälsopolicy. Vår nuvarande
folkhälsoplan utgår från VG:s nuvarande folkhälsopolicy. Folkhälsorådet behöver ta fram en
ny folkhälsoplan för 2010 och framåt. Denna plan bör innefatta mål som nämnderna beslutar
och det är därför nödvändigt att den är förankrad i nämnderna. Förslaget är att utse en
arbetsgrupp som tar fram ett förslag till folkhälsoplan 2010 och framåt.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att en arbetsgrupp utses med uppdraget att ta fram ett förslag till folkhälsoplan för 2010 och
framåt
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att presidiet och Andreas Roos ingår i arbetsgruppen

FHR § 24
Extra medel från HSN
Hälso och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän har beslutat att, av sitt överskott, ge möjlighet
för varje kommun att söka 500 000 kr till extra insatser under 2009. Inriktningen på de extra
insatserna skall vara barn och ungdom. Det finns en idé att förstärka arbetet på kostområdet i
skolan. Vi har en bekymmersam situation med en stor andel överviktiga barn. Det finns också
problem med barn som inte äter frukost eller skollunch vilket inverkar negativt på deras
prestation i skolan. En projektanställd skulle kunna stödja och införa metoder och arbetssätt
som långsiktigt förbättrade kosten bland barnen. Projektbeskrivning lämnas som förslag på
mötet.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta den föreslagna projektplanen som tillsänds HSN

FHR § 25
Folkhälsopris
Folkhälsorådet har att utse pristagare för 2008. Presidiet lämnar förslag till pristagare.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Lars Skoglund till 2008 års folkhälsopristagare
att uppdra åt presidiet att utforma motivering

FHR § 26
Rapporter
Familjecentral
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Familjecentralen flyttade i förra veckan in i sina lokaler. Primärvårdens verksamheter
fortsätter som förut medan de nya verksamheterna kommer igång i början på nästa år.
Invigning kommer att bli 23 januari kl. 10-11 och därefter öppet hus. Gerd M är tillfrågad att
inviga men de vill gärna ha en manlig politiker också. Mötet föreslår Roland I som företrädare
för Hälso och Sjukvårdsnämnden.
Hela människan
Det var ett möte 17/11 då arbetsgrupperna redovisade hur långt de kommit och bland annat
berättade Nätverksgruppen om Ungdomsmässan. Föräldrar/Vuxna rapporterade att en
ungdomssekreterare är anställd men har inte börjat än. Lokalfrågan för ungdomsteamet är inte
löst. Mötesplatser har skickat ett brev till kyrkorådet för att få tillgång till lokal i
församlingshemmet några kvällar i veckan för ungdomar. Nytt möte med hela gruppen är
planerat i början av nästa år.
Metodgrupp VG
En enkät kommer att skickas ut till folkhälsosamordnarna där de skall rapportera olika
verksamheter som skall sammanställas i en metodbank. Folkhälsoinstitutet är
samarbetspartner.
Hälsa i glesbygd
Birgit och Dan var på en träff i slutet av oktober i Stockholm. Områden som togs upp var
hälsoekonomi, hälsa och ekonomisk utveckling, och rapporter om regionalt arbete i
Västerbotten, Jämtland och Västra Götaland. Den avslutande träffen blir i Stockholm 12
december. Birgit och Dan åker. Vi kommer sedan att blir referenser för den rapport som
kommer att skrivas.
Föräldrastödskonferens Uddevalla 13 november
Här presenterades olika föräldrastödsprogram och hur man arbetat för att realisera dessa i
kommunerna. En undersökning om hur föräldrar ser på sin roll presenterades. Pappans
betydelse lyftes fram. Louise Thunström, Dan Andersson, Ann-Charlott Wester och Ingela
Wiberg deltog från Tanum. De två sista arbetar på familjecentralen.
Ungdomsmottagning avtal
Det finns inget avtal för UM så cheferna för IFO och primärvården ihop med Dan håller på att
ta fram ett sådant.
Arbetsgrupper som haft möte sedan förra FHR mötet: Familjecentral styrgrupp, MatenRörelse, ANT, Äldregrupp, Folkhälsa i samhällsplaneringen och BRÅ.
Äldregruppen rapporterade om senaste träffen med föreningarna. Områden som togs upp var
frivilligverksamhet, hemvaktmästare, trivselträffar och aktivitetsannonser.
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BRÅ har träffat Badortens Dagkommittén för en avstämning av årets Badortens Dag i
Grebbestad. Det ledde till att BRÅ har tillskrivit Tekniska nämnden att inte upplåta mark för
ölservering och att utöka området i samhällena där man inte får dricka alkohol.
FHR § 27
Övriga frågor
Uppstartkonferens för handlingsprogrammet mot barn- och vuxenfetma kommer att hållas i
Göteborg den 20 januari. De som är intresserade att delta kontaktar Dan.
Nästa möte bestämdes till 10 februari kl. 13. Då kommer vi att besluta om mötesdagar för
resten av året.
Det finns ett förslag till omorganisation av fritidsgårdarna som personalen tillställt BUN.
Förslaget innebär att gårdarna i Tanumshede och Hamburgsund kommer att förstärkas med
längre öppettider och högre kvalité. Gårdarna i Rabbalshede, Grebbestad och Fjällbacka
föreslås stängas.
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