PROTOKOLL
2004-04-14

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen
Tid: onsdag 14 april kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Ohälsotal och långtidsjukskrivningar i Tanum
3. Må bra projektet Tanumskolan
4. Välfärdsbokslut 2003.
Hälsokonsekvensbeskrivningar.
5. Rapporter
6. Övriga frågor
Ledamot som ej kan närvara kontaktar Dan Andersson, tel. 18
513, 070-683 76 29, fax. 18 300, epost.
dan.andersson@tanum.se
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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Leif Irenesson
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Karin Gabrielsson
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Kerstin Torstensson
Ann-Marie Riese
Dan Andersson sekr.

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden
Personalavdelningen
Miljö och Byggnadsnämnden
Miljö och Hälsoskyddskontoret
Barn och Utbildningsförvaltningen
Kultur och Fritidsnämnden
Kultur och Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Apoteket
Primärvården
Personalavdelningen

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Andreas Roos.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer 14-19
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justeras:

Mona Svegås

Andreas Roos
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FHR §14
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §15
Ohälsotal och långtidssjukskrivningar i Tanum
Tomas Lantz från Försäkringskassan föredrog senaste statistiken.
Ohälsotalen i landet ligger högre på landsbygden än i tätorter. Tanum är den kommun i landet
som sänkt sitt ohälsotal mest under 2003, men vi ligger ändå högt. Kvinnor står för denna
sänkning med 4,1 dagar så att ohälsotalet är 57,9. För män är ohälsotalet 38,6 dagar. Dessa
statistikuppgifter kan läsas på www.samverkan.stromstad.se där man klickar på statistik.
Man har i VG-regionen gjort en sjukfallskartläggning, i augusti 2003, på dem som var
sjukskrivna 60 dagar eller mer. 63% var kvinnor och åldersgruppen 50-59 år stod för 32%.
Vårdcentralerna sjukskrev 42% och företagshälsovården 15%. De största diagnosgrupperna
var rörelseorganen 39% och psykisk ohälsa 37%. Den senare har ökat sedan tidigare. I
Fyrbodal är dessa siffror 44% respektive 35% och det stämmer med Tanums siffror.
Alkoholmissbruk är endast 1% men denna grupp gömmer sig i de andra diagnosgrupperna.
Det är ett problem att man inte gör en riktig diagnos eller meddelar rätt diagnos för statistiken
vilket påverkar hur man fördelar medel till behandling. Av de arbetslösa som är sjukskrivna är
9 av 10 helt sjukskrivna. I hela gruppen är 30% partiellt sjukskrivna. 30% av sjukfallen har
pågått ett till två år.
En proposition kommer att läggas fram i höst som förslår att arbetsgivaren skall stå för
sjukskrivningskostnaden de första två veckorna (idag tre veckor) och sedan 15% av
kostnaden. Dessa 15% upphör om rehabilitering eller partiell sjukskivning införs.
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FHR §16
Må bra projektet Tanumskolan
Åke Adriansson och Christer Andersson lämnade rapport om Må bra projektet.
Må bra projektet har funnits på Tanumskolan under detta läsår. Åke A. är projektledare på 40
procent men har arbetat mer. Aktiviteterna har företrädesvis pågått på onsdagseftermiddagar
efter schematid och varit inriktade på fritid och arbete. Det har hela vägen varit viktigt med
elevinflytande vilket inneburit att eleverna styrt innehållet och till stor del varit ledare.
Fritidsaktiviteterna har haft 1.600 deltagartillfällen och arbetsaktiviteterna 200.
Fritidsaktiviteterna har mestadels utövats i grupp medan arbetsaktiviteteterna inneburit att
enskilda elever besökt olika arbetsplatser och där deltagit i ett program som gett en bild av
arbetsplatsen.
Av 350 elever har 90% deltagit i någon aktivitet. Många av aktiviteterna finns inte hos
föreningarna i kommunen. Skolbio, bollspel och drama-teater är de populäraste aktiviteterna.
Skolbion är på Futura vilket innebär att de går fram och tillbaka, ca trettio minuters promenad.
Alla aktiviteter utom två (drama och frimärkssamling) har varit ungdomsledda.
Ledarutbildning med drygt 20 elever har genomförts. En grupp ledare planerar vildmarksläger
för blivande 7:or i sommar.
Det finns andra insatser på andra skolor. Hedeskolan försöker starta skolidrottsförening,
showdans med koppling till Bullarrevyn och Hamburgsunds IF som har idrott i anslutning till
skolans slut i samarbete med Hamburgsundskolan.
Finansieringen av Må bra på Tanumskolan är tänkt som ett gemensamt ansvar för skolakommun, föreningslivet och näringslivet.
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FHR §17
Välfärdsbokslut 2003. Hälsokonsekvensbeskrivningar.
Välfärdsbokslutet är nu klart och kommer snart att läggas ut på kommunens hemsida. En
nedbantad version finns i kommunens årsredovisning. Välfärdsbokslutet rapporterades.
Bilaga.
Rapport om läget i de olika nämnderna gällande Hälsokonsekvensbeskrivning. De nämnder
som är aktuella är Omsorg, Barn och Utbildning, Miljö och Bygg samt Kultur och Fritid. Att
genomföra HKB har gått i stå i alla nämnderna. De berörda ledamöterna tar på sig att trycka
på i respektive nämnd. Arbetsgruppen kommer att ha ett nytt möte i höst för att följa upp hur
det gått.
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FHR §18
Rapporter
Rapporter från arbetsgrupperna. Minnesanteckningar från de arbetsgrupper som haft möten
sedan senaste FHRmötet.
Vi hann inte med någon rapport från respektive grupp utan man får ta del av
minnesanteckningarna.
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FHR §19
Övriga frågor
Politikerutbildning på Grebbestads Folkhögskola för folkhälsoråden i norra Bohuslän. Vi får
fyra platser och kanske någon ytterligare om inte alla kommuner fyller sina. Följande anmäler
sitt intresse: Mona Svegås, Birgit Ekholm, Bengt Widengård. Gerd Melin har tidigare varit
intresserad. Elny Karlsson om det finns plats.

