PROTOKOLL
2009-02-10

Närvarande:Gerd Melin ordf.
Hans Schub
Olle Tillquist
Roger Wallentin § 1-7
Thorgny Fransson § 1-6
Andreas Roos
Susanne Karnström
Karin Gabrielsson
Britt Hellstedt §1-6
Dan Andersson sekr.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn och Utbildningsnämnden
Barn och Utbildningsförvaltningen
Primärvården
Personalavdelningen

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kain Gabrielsson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer 1-9
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Gerd Melin

Karin Gabrielsson

1

PROTOKOLL
2009-02-10

2

FHR § 1
Ungdomssekreterare
Sofia Bergström heter den nya ungdomssekreteraren. Hon och Bo Hedström, chef på IFO, och
berättade om tjänsten och hur det ser ut i dagsläget med ”ungdomsteamet”. Sofia har tagit en
del kontakter med medarbetare och ungdomar samt läst in sig på några undersökningar som
drogvaneundersökningen. Hon har sin placering på IFO i nuläget men hoppas snart kunna
dela rum med Jonas Nilsson några dagar i veckan. Sofia befarar inte att hon blir indragen i
IFOs ordinarie ärenden för att hon sitter där.

FHR § 2
Ekonomisk rapport 2008
Folkhälsosamordnaren redovisade utfallet för 2008 för Folkhälsorådet. Finns på Intranätet
under Ekonomi>Rapporter>Verksamhetsrapporter>Kommunstyrelsen>Välj
verksamhet>Kommunledning>Folkhälsorådet-Ansvarsrapport-Projektrapport.

FHR § 3
Kostinspiratör/utvecklare
Folkhälsorådet beslutade 2 december att ansöka om Hälso- och Sjukvårdsnämndens
extramedel till en projekttjänst som Kostinspiratör/utvecklare. HSN beviljade ansökan och
annons gick ut i vecka fyra. Rapport om rekryteringsläget. Sjuttio ansökningar har inkommit
och hälften har adekvat utbildning. Fyra är utplockade för att kallas till intervju.

FHR § 4
Arbetsgrupperna
Det är ett nytt år och då brukar vi se över arbetsgrupperna. Skall vi ha kvar de som finns, finns
behov av nya, skall deltagare bytas eller nya in? Folkhälsorådet skulle också behöva ett bättre
rapporteringssätt från arbetsgrupperna och en idé är att en grupp rapporterar lite utförligare
vid varje FHR möte. Rapport till nämnderna om FHR och arbetsgrupperna fungerar
tillfredställande förutom till BUN. Olle T framförde ett förslag att knyta projektgruppen för
Hälsa närmare FHR genom att utvidga den till företrädare för det större företagen i
kommunen.
Beslut
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Folkhälsorådet beslutar
att en arbetsgrupp rapporterar vid varje FHR möte och nästa gång är det ANT-gruppens tur
att fortsätta att förmedla anteckningarna från arbetsgrupperna med kallelsen till FHR mötena
att diskutera med projektgruppen Hälsa om en utvidgning och att knyta den till FHR

FHR § 5
Ansökningar
Folkhälsorådet har fått två ansökningar som är svåra att förmedla till någon arbetsgrupp. En
kommer från Tanums gymnasium och handlar om fjällvandring. Den andra är från
Tanumskolan och handlar om att förbättra utemiljön på skolan. Ansökningarna bilägges.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att avslå Tanums gymnasiums ansökan om fjällvandring
att avslå Tanumskolans ansökan om utrustning till skolgården

FHR § 6
Folkhälsorådets mötestider 2009
Föreslagna mötestider är 24 mars, 19 maj, 14 september, 3 november och 7 december. Alla
13.00-16.00. De två första föreslagna tiderna krockar med Miljö och Byggnadsnämndens
möten. Frågan går tillbaka till presidiet som bestämmer nästa mötestid och lägger förslag till
tider på nästa möte.

FHR § 7
Välfärdsbokslut
Hur skall VFB utformas? Vad skall ingå? Fakta, analys, verksamhetsbeskrivning? Hur
används VFB i nämnderna/förvaltningarna? Ett nytt VFB är under arbete och skall vara klart i
mitten av februari. Folkhälsorådet har att ta ställning till hur kommande VFB skall utformas.
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Skall det samordnas med Fyrbodal? En arbetsgrupp med folkhälsosamordnare från några
kommuner diskuterar detta.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att det presenteras där
att erbjuda partigrupperna en presentation
att koppla VFB till den nya folkhälsoplanen

FHR § 8
Rapporter
Familjecentralen
Invigningen och Öppet Hus den 23 januari var välbesökta. Verksamheten rullar på och Öppna
förskolan har startat. Det är fortfarande en del praktiska problem som behöver åtgärdas.
Uppföljning folkhälsoavtal med HSN, bilägges
Rapporten till HSN är inlämnad för föregående år. Den är också överlämnad till KS.
Glesbygdsprojektet, slutseminarium 12 december
Birgit och Dan var på avslutande träffen med Folkhälsoinstitutet och de deltagande
kommunerna. Programpunkter var Äldres hälsa där FHI startat ett projekt, Kulturprojekt i
glesbygd och ett studiebesök på en frivilligcentral.
VG:s folkhälsopolicy, dialogkonferens remissvaren 10 december
Den sista träffen innan förslaget läggs till Folkhälsokommittén där deltagarna kunde bevaka
om deras remissvar beaktats. Det fanns möjlighet till en sista påverkan innan förslaget
beslutas.
Rehabbad TanumStrand 2009
Det har skrivits ett avtal för detta år som innebär en fortsättning som tidigare.
Ungdomsmottagningen samverkansavtal
Det har upprättats ett avtal mellan de två parterna, Primärvården och IFO, vilket innebär att
man formaliserat den nuvarande verksamheten vilket är särskilt viktigt med anledning av
ändrade förutsättningar för primärvården genom Vårdvalet som kommer att införas.
Uppstartskonferens Handlingsprogram mot barn- och vuxenfetma 20 januari
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En dag i Göteborg med föreläsningar i ett brett perspektiv om hälsoekonomi, bebyggda
miljöers betydelse för fysisk aktivitet, epidemiologi och så presenterades
handlingsprogrammet och de nationella riktlinjerna. Vi fick också praktiska exempel på hur
man arbetat med detta i Nynäshamn.
Seminarium Evidens i folkhälsoarbetet 4 februari
Tre föreläsningar med olika perspektiv, humanistiskt, medicinskt och samhällsvetenskapligt.
Mellan föreläsningarna var bordssamtal inlagda, med frågor utifrån föreläsningarna, som
redovisades i slutet av dagen.
Hälsokällan mot framtiden, dialogdag 5 februari
Gerd och Dan deltog och syftet var att Hälsokällan ville ha synpunkter på sin verksamhet för
sitt fortsatta arbete från de anslutna kommunerna bl.a. genom ett rådslag.
Hela människan, möte 9 februari
De olika arbetsgrupperna rapporterade och man kan konstatera att några är aktiva medan
andra har mycket liten aktivitet. Detta medförde en diskussion om en återstart och till hösten
skall ett nytt rådslag hållas för att väcka liv i vissa områden och kanske få fram nya.

FHR § 9
Övriga frågor
Remiss om lokala ordningsstadgor har inkommit till FHR. Utgångspunkten är en framställan
från BRÅ att utöka områden i samhällena för lokal ordningsstadga för att försvåra
alkoholdrickande på allmän plats. Ärendet har hamnat hos Tekniska nämnden och remissen
kommer från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vi bestämmer att se över gränserna för de olika samhällena och förslå utökning. 10/3 har vi
presidie och då tar vi upp denna fråga. Det är viktigt att ha lokalkännedom för de olika
samhällena och därför deltar Hans S på presidiet. Vi vill också ha med Bengt W och Gerd
meddelar honom.
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