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Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 8-13
Tid: 13.00-16.00
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FHR § 8
Cultural planning
Kristina Hjorth berättade om projektet som har inriktning samhällsplanering med kulturella
förtecken och har till syfte att lyfta in människors behov och estetiska värden i den fysiska
planeringen. Samhällsplanering handlar mest om tekniska lösningar men det gäller att få in
mer mjuka värden. Metoden är hämtad från Kanada och Australien. Organisationen är att
kommunledningen är ansvarig, det finns en styrgrupp och en tvärsektoriell arbetsgrupp samt
en referensgrupp med eldsjälar som bor i kommunen. Tio kommuner i Västra Götaland ingår i
projektet varav Tanum är en.

FHR § 9
Folkhälsoutbildning
Folkhälsosamordnaren gav en kortversion av folkhälsoutbildning, med grundläggande
information utifrån en Power Point framtagen av Västra Götalandsregionen, riktad till
politiker och tjänstemän.

FHR § 10
Välfärdsbokslut 2010
Välfärdsbokslutet föredrogs av arbetsgruppen. Dokumentet finns på kommunens hemsida
under Kommunen-Folkhälsa.

FHR § 11
Arbetsgrupper
Vid förra mötet utsågs några politiker till arbetsgrupper. Frågan bordlades till detta möte då
ytterligare arbetsgrupper skall besättas. Politiker kunde fram till detta möte anmäla intresse
för arbetsgrupper och några hade gjort det. Mötet har att utse representanter till de olika
arbetsgrupperna. Siv B ville byta ANTD-gruppen, som hon utsågs till vid förra mötet, till
arbetsgruppen Folkhälsa i samhällsplaneringen. Liselotte B anmälde sitt intresse för ANTDgruppen och Eva Lott A sitt intresse för Äldregruppen.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
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att utse Siv Bergström till arbetsgruppen Folkhälsa i samhällsplaneringen
att utse Liselotte Broberg till ANTD-gruppen
att utse Eva Lott Andersson till Äldregruppen

FHR § 12
Störa langningen
Tanum har deltagit i kampanjen Störa langningen de tidigare tre åren den funnits. Förra året
tillkom ”Tänk om”. Störa langningen är en affischkampanj, för utebruk, som vänder sig mot
langning av alkohol till ungdomar och uppmanar till att tipsa polisen om man vet om någon
som langar. Tänk om är en satsning från Folkhälsoinstitutet och syftar till att få föräldrar att
sätta gränser för sina barn när det gäller alkohol. Det finns material på FHI:s hemsida och i
detta sammanhang en affisch för innebruk. Båda distribueras av länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen tog upp ärendet den 6 april och beslutade att kommunen skall delta i
kampanjen. Folkhälsorådet har att ta ställning till att bekosta kampanjen. Kostnaden för
deltagande är 10 000 kr plus 5 000 kr till förening som sätter upp och tar ner affischerna.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bekosta Störa langningskampanjen med 15 000 kr

FHR § 13
Rapporter
Folkhälsoutbildning 4 oktober
Detta är en grundläggande utbildning som vänder sig till politiker och tjänstemän för i första
hand ledamöter i folkhälsoråd men övriga är också välkomna. Utbildningen anordnas för de
nordbohuslänska kommunerna. Inbjudan kommer senare.
Lärandecirkel ANT, informationsdag 25 november
Folkhälsosamordnarna har under hösten gått en lärandecirkel där resultatet blivit ett antal
områden som visats sig verkningsfulla för att minska ungdomars drickande. Detta kommer att
presenteras under en halvdag som i nuläget är preliminärt planerad till 25 november.
På grund av tidsbrist hann vi inte fler rapporter.
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FHR § 14
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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