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FHR § 18
Elevinflytande i samhällsmiljön
Arbetsgruppen Folkhälsa i samhällsplaneringen har, i samarbete med planeringsarkitekterna
Robert Engblom och Moa Leidzén, tagit initiativ till och genomfört en kartläggning av
skolvägen och övrig miljö i Grebbestad. Det har skett i skolan genom att eleverna fått uppge
sin skolväg och på vilket sätt de tar sig till skolan. De har markerat farliga platser i
trafikmiljön, andra bra och dåliga platser samt viktiga platser för lek, oftast grönområden.
Andreas Roos visade och berättade om materialet och tillvägagångssättet.

FHR § 19
Välfärdsbokslut 2008
Folkhälsosamordnaren föredrog senaste välfärdsbokslutet och mötet diskuterade innehållet.
VFB bilägges.

FHR § 20
Drogvaneundersökningen 2009
Folkhälsosamordnaren föredrog senaste drogvaneundersökningen för åk 9 och mötet
diskuterade. Det vore önskvärt att presentera undersökningen i BUN och ON, helst vid samma
tillfälle. Drogvaneundersökningen bilägges.

FHR § 21
Rapport från ANT-gruppen
Vid senaste mötet bordlades punkten om rapport från ANT-gruppen till detta möte. Susanne
Karnström informerade om gruppens arbete och vad som är aktuellt.
Vid nästa möte är det Äldregruppens tur att avlägga rapport.

FHR § 22
Rapporter
Glesbygdsprojektet
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Birgit och Dan har varit på den sista träffen av två som handlade om den skrift som kommer
att framställas och som de deltagande kommunerna kunnat påverka innehållet i. Skriften
kommer att bli klar i oktober och i november skall två konferenser genomföras, en i norra och
en i södra Sverige.
Lokala ordningsstadgan
Efter remissomgången har Sven Olsson på Samhällsbyggnad lämnat ett förslag till TN som
geografiskt utökar områdena i samhällena enligt de remissförslag som inkommit. Förslagen
att innefatta hela samhällen har efter kontakter med länsstyrelsen och SKL visat sig i stort sett
omöjliga att få igenom varför de inte beaktats i förslaget till nämnden.
Kostinspiratör
Sara Åkesson är anställd och kommer att börja i augusti men kommer några dagar i juni för
att träffa kostchefen och BoU:s ledningsgrupp. Lisa Jansson kommer att sluta och det är oklart
om det blir någon ny kostchef. Karin G kommer att ha en viktig roll som kontakt för
kostinspiratören och på skolorna är skolsköterskorna nyckelpersoner.
Gertrud Åström hos AME och KF
Gertrud var mest nöjd med gruppen på AME och de var också nöjda. På KF var nästan alla
ledamöter närvarande och drygt 10 ytterligare, de flesta tjänstemän i kommunen.
Hela människan möte 27 april
Dessa sammankomster har kommit till ett vägskäl. Antingen skall de läggas ner eller få ny
kraft. Några ur nätverket skall samlas och komma med idéer för hur man kan gå vidare. Några
arbetsgrupper fungerar och får en del gjort.
Arbetsgrupper som har haft möte sedan senaste FHR mötet: Familjecentral, Folkhälsa i
samhällsplaneringen, Maten-Rörelse, Äldregruppen och BRÅ. Minnesanteckningar bilägges.

FHR § 23
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

