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FHR § 18
Folkhälsoavtalet
Det finns ett förslag till nytt folkhälsoavtal 2012-2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) och kommunen. HSN kommer att behandla avtalet på möte 31 oktober varför vi inte
kan ha ett beslutat förslag till detta möte. Kommunstyrelsen skall behandla ärendet 30
november och fullmäktige 19 december. Folkhälsorådet har att ta ställning till avtalsförslaget.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att ställa sig bakom det föreslagna avtalet under förutsättning att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt detta och föreslå kommunfullmäktige göra detsamma

FHR § 19
Folkhälsopriset
Det är dags att utse årets pristagare. Det har kommit in två förslag, Elisabet Bergquist, aktiv
inom SPF Tanumskusten och drivande i tillkomsten av ”äldregymmet” på Fjällbacka Service
samt Henrik Husberg, ansvarig för promenadgrupp med rullstolsburna från Tärnegården i
Grebbestad.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Elisabet Bergqvist till 2011 års folkhälsopristagare

FHR § 20
Alkohol- och drogpolitiskt program
Folkhälsorådet har fått i uppdrag att uppdatera det Alkohol- och drogpolitiska programmet. Ur
ANDT-gruppen har utsetts en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag till Alkohol- och
drogpolitiskt program 2011-2015. Under våren gjordes en uppföljning av det gamla
programmet där ansvariga svarade hur de genomfört sina åtgärder. Programförslaget har varit
på remiss och därefter har arbetsgruppen lämnat det slutgiltiga förslaget. Kommunstyrelsen
kommer att behandla förslaget 2 november och fullmäktige 21 november.
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Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta föreliggande förslag till Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 och föreslå
kommunfullmäktige att göra detsamma

FHR § 21
Verksamhetsplan och budget 2012
Utgångspunkten för Verksamhetsplan och budget 2012 är målen i nämnderna och verksamhet
kopplat till dem. FHR har också egna mål och åtgärder. FHR behöver ge uppdrag till en grupp
att ta fram ett förslag till mötet 5 december.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Karin Gabrielsson, Andreas Roos, Gerd Melin, Dan Andersson och en tjänsteman
från Omsorg att ta fram ett förslag till Folkhälsoplan och budget för 2012.

FHR § 22
Rapporter
Sociala investeringar konferens 7/11 Bohusgården, Uddevalla
Detta område är i ropet nu och vi behöver lära oss mer om vad det innebär. Liselotte Broberg,
Gerd Melin, Joakim Ottosson (ekonom) och Dan Andersson kommer att delta. Efter
konferensen kommer Dan att bjuda in till ett möte för och komma fram till om detta är något
för Tanum. Förutom deltagarna i konferensen kommer Ulf Ericsson och Olle Tillquist att
bjudas in.
Hälsokällan avtal, ärende i BUN
Hälsokällan som från början var ett projekt har permanentas genom en överenskommelse
mellan Fyrbodals kommunalförbund, Hälso- och Sjukvårdsnämnderna för Trestad, Norra
Bohuslän och Dalsland och nästan alla kommuner i Fyrbodal. Det finns ett avtalsförslag för
den fortsatta verksamheten som finansieras av HSN- nämnderna, kommunerna och avgifter
från de som använder Hälsokällan. Avtalsförslaget har skickats till kommunen och kommer
att behandlas av BUN som de senaste åren bekostat Tanums del.
Tjänstemannagrupp om verksamhet och budget
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Gruppen har träffats en gång och gått igenom förutsättningarna för årets medel och hur de kan
användas samt hur vi skall få koppling mellan FHRs budget och nämndernas under 2012.
Nästa träff är 3 november.
Utanförskapskurserna
Det blir ett möte på Futura 16 november där Paul och representanter för skolorna medverkar.
Gymnasiet och Hamburgsundskolan har anmält intresse och kommer att delta. Tanumskolan
har ännu inte hört av sig. I Strömstad har bara gymnasiet deltagit och där betalar eleverna en
del av resan. I Tanum har varken eleverna från högstadiet eller gymnasiet haft någon kostnad.
Det vore bra om gymnasieeleverna betalade lika för rättvisan skull. Dan pratar med Johanna,
folkhälsosamordnare i Strömstad, och tar upp det på mötet.
Familjeverkstan föräldragrupp
Efter en del olyckliga omständigheter har denna kurs blivit framskjuten men den startar tisdag
25 oktober. Det är fyra föräldrapar som deltar och ledaren kommer från Ljungskile.
Kostnaden för denna kurs är hög, ca 20 000 kr, så det är ett försök för att kunna bedöma detta
program. Om det skall fortsätta fordrar det att vi utbildar ledare internt som sedan har grupper.
Motion för AMEdeltagare
Funktionshindrade och arbetstränande på AME har i dagarna startat en motionsgrupp på
Tedactive, ett av de nya gymmen. Detta är grupper som ofta har en dålig hälsa så det är en
prioriterad grupp och motion kan förhoppningsvis följas av att man får intresse att sluta röka
eller förbättra sin kost. De tränar två pass i veckan med ledare. FHRs roll är att samverka och
gå in med 40 000 kr i denna verksamhet.
Utvärderingskonferens Göteborg 14/9
Karin och Dan deltog i denna konferens som gav en grundläggande bild av vad utvärdering
består av men även kritiska förhållningssätt till utvärdering. Det gavs också praktiska exempel
på utvärderingar som gjorts i regionen.
FIF-träff Bengtsfors 15-16/9
På denna tvådagarsträff med folkhälsosamordnarna i Fyrbodal informerades det om och
diskuterades en massa områden som folkhälsoavtalen, levnadsvaneundersökning, Hälsa på
lika villkor, en enkät till medborgarna i VG, ungdomsmottagningar, Hälsokällan,
Hälsoäventyret Oasen, konferens om Sociala investeringar, Röda tråden samverkansprojekt
mellan Dalslandskommunerna, regionstyrelsens tre uppdrag, suicidprevention,
Skolmatsakademin, Metodbanken, Barnhälsoindex, VGs budget 2012, övervikt och fetma hos
barn, föräldrastöd i Fyrbodal och FY Embassy.
Utmaningen Korpen
Utmaningen är en gruppaktivitet för kommunens personal där man kan vinna priser.
Deltagandet har gått ner under de senaste åren. Det skall göras en nysatsning där motion får
större betydelse än gemensamma sociala aktiviteter.
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Ordförande-samordnarträff Sotenäs 23/9
Roland och Dan var på denna träff och här tog vi upp de två utbildningsdagarna Folkhälsa
som politikområde på Nordens Ark den 4/10 och ANDT-dagen i Folkets Hus i Munkedal den
22/11. Andra punkter var Sociala investeringsfonder och utbildningsdagen den 7/11,
information från Beredningen Hälsa i kommunalförbundet och BRÅ/samverkansavtal med
polisen.
Folkhälsa som politikområde, Nordens Ark 4/10
Vi var åtta deltagare från Tanum. Uppfattningarna om innehållet var blandade. Jan Linde som
höll i dagen är socialdemokrat och aktiv i sin hemkommun. En uppfattning var att det var
politiskt vinklat.
Föräldrastöd i Fyrbodal info i KF 24/10
Till KF denna dag kommer Åsa Karlsson, ordförande Beredningen hälsa, Fyrbodals
kommunalförbund, och Henrik Erlandsson från Hälsokällan och informerar om
föräldrastödsprojektet som ägs av Uddevalla men där alla kommuner i Fyrbodal ingår.
LUPP
En undersökning som vänder sig till alla barn och ungdomar från högstadiet till 25 år.
Madeleine Olsson, ungdomsvägledare håller i denna och är ute på skolorna för att samla in
enkäter. De äldre ungdomarna får vykort där de ombeds att gå in på webben och svara.
Insamlandet skall vara klart i år och bearbetningen påbörjas i januari så under våren kommer
en rapport att vara klar.
Arbetsgrupper som haft möte sedan senaste FHR-mötet: Familjecentralens styrgrupp och
Maten-Rörelse.

FHR § 23
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

