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Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Susanne Jansson.
Dagordningen godkändes efter tillägg av budget under punkten Ekonomisk rapport.
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FHR § 39
Ungdomssekreteraren lämnade rapport
Sofia Bergström, projektanställd under ett år, kommer att sluta vid nyår. Hon lämnade rapport
över slutsatser och förslag hon har efter sin projekttid. Tjänsten utvecklades till tre funktioner.
Från början var det en. Sofia fick i augusti i uppdrag av Lennart Christensson och Katarina
Meuller att se över hur samverkan fungerar och komma med förslag till förbättringar. I
enskilda ärenden fungerar samverkan bra men det bygger oftast på personliga kontakter och
det saknas struktur. Det förekommer mycket övergripande verksamhet men det saknas
struktur även här. IFO kommer fr.o.m. nästa år att delta i elevvårdskonferenser. I helgen
ordnades ett disko i Charlottenlund för åk. 7 och uppåt som var mycket lyckat, alla dansade,
ingen fylla, inget spring ut och in.
Det finns mål och visioner inom varje förvaltning men de är inte synkroniserade. Det behövs
samverkan mellan politiker och chefer och samarbete mellan tjänstemän. ”Ett barns bästa”
nämns i flera dokument men det är inte definierat gemensamt. BUS, IFO och fritidsgårdar är
framförallt de som behöver samverka. Polisen behöver också in i vissa sammanhang. BUN
och ONs arbetsutskott har träffats och de har för avsikt att ha fler möten. Rapport av dessa
möten kommer att ske i FHR. Sofias rapport bilägges.

FHR § 40
Ekonomisk rapport
Folkhälsosamordnaren föredrog aktuellt läge inför slutet av verksamhetsåret. FHR:s rapport
kan läsas via Intranätet. Det är underskott inom de flesta områden förutom DemokratiVärdegrund som balanserar de övriga så att det finns ca 40 000 kr kvar i verksamhetsmedel.
Bengt W aviserar att Äldregruppen också behöver överskrida sin budget och får gehör för att
överskrida med ca 10 000 kr. Susanne J framför att om det finns medel över vid årets slut är
fritidsgårdarna en angelägen verksamhet att stödja.
Preliminär budget för 2010 är inlämnad till Hälso och Sjukvårdskansliet och behöver
fastställas av rådet.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta föreslagen budget för 2010
att Äldregruppen tillåts överskrida sin budget
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FHR § 41
Idédag ”Investera i folkhälsa”
Vid FHR:s senaste möte togs erbjudandet upp och vi bestämde att höra med andra kommuner
om gemensam dag. Förslaget idag är att anordna en egen dag och bjuda in nämndernas AU,
förvaltningschefer och Folkhälsorådet och på kvällen skall föreningar bjudas in till en egen
träff. Rådet diskuterade omfattning av utbildningsdagen och kom fram till att en halvdag är att
föredra. Det är viktigt att den inte läggs för nära föreläsningsdagen med Ingvar Nilsson den 19
mars så slutet av april eller början av maj är lämplig tid.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta erbjudandet från SFFF om en idédag om folkhälsopolitik under en halv dag

FHR § 42
Arbetsgruppen Maten-Rörelse
Maten-Rörelse har ägnat mycket tid åt kostinspiratörens verksamhet. Skolsköterskorna har
varit upptagna med vaccinering under hösten och därför inte deltagit särskilt ofta. Föräldrar
har vid 75 tillfällen ätit skollunch med sina barn. Möjligheten kommer att finnas kvar men de
får betala självkostnadspris 25 kr.

FHR § 43
Kommande möte
Förslag till nästa möte är 25 januari kl. 13.00 vilket rådet fastslår.

FHR § 44
Rapporter
Folkhälsopolicyn, arbetsgruppen
Besluten från förra FHR har föreslagits och beslutats av KS och ligger som förslag till KF den
21 december. Arbetsgruppen har ett förslag till Folkhälsoplan som kommer att presenteras
FHR till 25 januari.
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Folkhälsoprisets motivation
”Promenadgruppens” motivation fanns inte när vi vid förra mötet beslutade om pristagare och
lyder: ” för att de erbjuder tillfällen till rekreation och social samvaro för människor, som av
olika anledningar inte av egen kraft kan delta i samhällslivet, och för deras oegennyttiga
engagemang utanför de egna föreningarnas primära intressesfär”.
Glesbygdsprojektet, konferens små kommuner Östersund 9-10/11
På denna konferens presenterades projektet i form av korta föreläsningar som var exempel
från små kommuner hur man arbetar med folkhälsa. Dan A deltog och anlitades som
gruppsamtalsledare och fick därmed alla kostnader betalda av Folkhälsoinstitutet
Lokal ledningsgrupp
Dan A deltog för första gången som adjungerad i denna grupp som är en samverkansgrupp
mellan IFO i Tanum och Strömstad, FK, AF, psykvården och primärvården. Tidigare har Lis
Palm företräff folkhälsan.
Mikael Andersson, föreläsning
Föreläsningen är planerad till i mars, (datum ej fastslaget) och handlar om att man gör sina
egna begränsningar. Mikael A brukar föreläsa under rubriken: Tankens kraft – att göra det
omöjliga möjligt. Initiativet kommer från Handikapprådet och Omsorgen och FHR delar på
kostnaderna.
Ordf. samordnarträff Strömstad 6/11
Gerd och Dan deltog på denna träff där det avhandlades Primärvård 2010, Öppna jämförelser
Folkhälsa, Folkhälsorådens sammansättning och organisation, Folkhälsopolicy samt
Jippo/strategiskt arbete.
Kvalitetsmässan om Metoder för folkhälsoarbete
Metodgruppen i regionen deltog med en monter och Dan A representerade en av dagarna.
Sara Wamala, FHI:s generaldirektör besökte montern och bjöd in gruppen till FHI för att
presentera och diskutera kommande samarbete.

FHR § 45
Övriga frågor
Ingvar Nilsson kommer att föreläsa 19 mars i Munkedals Folkets Hus för folkhälsoråden,
andra politiker, chefer och tjänstemän från kommunerna i norra Bohuslän. Det går bra att
anmäla deltagande till Dan A.

