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FHR § 8
Folkhälsa i budgetarbetet
För ett och ett halvt år sedan tog nämnderna folkhälsomål. Några nämnder gjorde justeringar i
sina inför årets folkhälsoplan men de flesta ville vänta med att ta upp det till detta år. Det är
nu dags att ta tag i detta. Utifrån de mål som nämnderna beslutar om skall man prioritera
folkhälsoinsatser och i dessa kan man få del av FHRs medel. Ett förslag är att börja dessa
diskussioner i ledningsgrupperna.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att tjänstemännen tar med sig frågan till sina förvaltningar och politikerna driver frågan i sina
nämnder
att återkoppling sker vid nästa Folkhälsorådsmöte

FHR § 9
Folkhälsa i samhällsplaneringen
Folkhälsorådet har en arbetsgrupp för detta. Andreas Roos var sammankallande i denna och
efter att han slutade har gruppen varit vilande. FHR behöver ta ställning till hur gruppen skall
fortleva. Det finns en enighet kring att gruppen är betydelsefull, men problemet är att hitta
någon inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som kan hålla i gruppen. Per-Olof Johansson,
samhällsbyggnadschef, kommer att ta upp detta inom förvaltningen och försöka få fram en ny
ansvarig för gruppen.

FHR § 10
Välfärdsbokslut 2011
VFB 2011 är nu färdigt och utlagt på kommunens hemsida. Gruppen som arbetat fram det
föredrog det på mötet. FHR har att ta ställning till var det skall föredras vidare. Mötet var
enigt om att VFB skall föredras i nämnderna och representanterna för
nämnderna/förvaltningarna får ta med sig frågan och planera när.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
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att Välfärdsbokslutet skall föredras i de kommunala nämnderna

FHR § 11
Rapporter
På grund av tidsbrist hanns inga rapporter med.

FHR § 12
Övriga frågor
Ansökan från Inköpsföreningen i Bottna
Föreningen ansöker om pengar till tre föredrag under våren/sommaren för att stärka sin
gemensamma bas för en hållbar utveckling i trakten. Rådet är oenigt om vi skall bidra. Några
anser att det inte handlar om de mål FHR tagit med inriktning på mat. Andra anser att det kan
berika och vidga våra insatser inom detta område. Mötet kommer fram till att stödja
föreningen med några tusen kronor.
Hearing och gemensam dialog om organiseringen av folkhälsoarbetet i Västra Götaland
Enheten för Socialmedicin på Göteborgs universitet har fått i uppdrag av Folkhälsokommittén
att göra en utvärdering kring folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Syftet med utvärderingen är
att analysera och besvara följande frågor:
1) Hur har regionala styrdokument och riktlinjer implementerats?
2) Vilka styrkor och svagheter inom organiseringen av folkhälsoarbetet finns det?
3) Vilka åtgärder krävs avseende styrning, ledning och effektivitet för att få
synergieffekter och skapa en förbättring?
Man bjuder in max 5 deltagare per folkhälsoråd från respektive kommun till dialog på tre
ställen i regionen och för vår del är Uddevalla den 1 juni närmast geografiskt. Tidsmässigt
handlar det om kl. 10.00-15.00. Intresserade kontaktar Dan.
Alkohollinjen
Alkohollinjen är till för de personer som funderar över sina egna eller någon annans
alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Man kan vara anonym.
Alkohollinjen öppnade i januari 2007 och drivs senan 2009 på Samhällsmedicinska kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting och
Statens Folkhälsoinstitut. Man erbjuder kortställ för information. Rådet ser inte att kommunen
har några lämpliga platser men det passar bättre i offentliga väntrum och då handlar det om
vårdcentralerna, tandvården och apoteket är intresserade. Ingen av dessa representanter är
närvarande vid denna punkt. Kontakta Dan om intresse finns.
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