PROTOKOLL
2003-10-20

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Bullarsalen, Kommunhuset
Tid: måndag 20 oktober kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Rapporter
3. Rapporter från arbetsgrupper
4. Må bra Tanumskolan
5. Utanför samhällsgemenskapen, kurser
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.
Gun Broberg-Hansson
Ann-Christin Larsson §30-32
Christer Larsson
Bertil Gedda
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Karin Gabrielsson §34-35
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Dan Andersson sekr.

Hälso o Sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Personalkontoret
”
Omsorgsnämnden
Miljö o Byggnadsnämnden
Miljö o Hälsoskyddskontoret
Barn o Utbildningskontoret
Kultur o Fritidsnämnden
Kultur o Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso o Sjukvårdsnämnden
Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Anita Hakeröd.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 30-35
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justeras:

Mona Svegås

Birgit Ekholm
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FHR §30
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §31
Rapporter
Folkhälsoplan. Arbetsgruppen har träffats en gång och dragit upp riktlinjerna utifrån de
nationella målen och regionens mål. Tjänstemännen i gruppen skriver ett förslag som kommer
att behandlas i arbetsgruppen.
Hälsokällans inspirationsdag i Strömstad den 7/10 var välbesökt med flest norrmän som
deltagare. Från Tanums FHR deltog fem st. och från Hamburgsundskolan deltog två lärare.
Intrycken var positiva och man fick en bra bild av vad Hälsokällan har att erbjuda. Man har
program inom olika folkhälsoområden som alkohol, könsroller, självkänsla, mat mm.
Förmiddagen handlade om att dom gestaltade olika situationer genom rollspel som också
publiken fick ändra och delta i. På eftermiddagen var det gruppvisa diskussioner med
gemensam redovisning.
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FHR §32
Rapporter från arbetsgrupper
Följande arbetsgrupper rapporterades: Maten-Rörelse, Äldre, Föräldrautbildning,
Självhjälpsgrupper, Allergigrupp, Arbets-Fritidsmiljö, ANT, BRÅs styrgrupp och arbetsgrupp
samt Välfärdsbokslut. Minnesanteckningar bilägges det epostutskickade protokollet.
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FHR §33
Må bra Tanumskolan
Ett projekt som vänder sig till högstadiet och är ett samarbete mellan skolan, föreningar och
näringslivet. Syfte är
¤ att stärka individens självkänsla och tillit.
¤ att främja och stimulera den enskildes handlingskraft och företagsamhet.
¤ att förankra behovet av och utveckla ett ökat gemensamt ansvarstagande.
¤ att skapa ett ökat välbefinnande och bättre hälsa – att må bra!
I direkt anslutning till skolans slut erbjuda eleverna att utöva idrotts-, kultur- och
yrkesaktiviteter i Tanumshedes olika anläggningar eller på närbelägna arbetsplatser. Ur
eftermiddagsaktiviteterna uppstår ett personligt intresse, en gruppgemenskap och initiativ till
föreningsverksamheter, yrkesval mm.
Åke Adriansson, projektledare och Christer Andersson som arbetat fram idéen berättade om
verksamheten.
Verksamheten innehåller två huvuddelar, fritidsinriktade och arbetsinriktade aktiviteter. Man
prioriterade att beskriva den fritidsinriktade. Fritiden skall upplevas som positiv. Det är en
stor utmaning att få föreningar att delta i eftermiddagverksamheten. Man planerar att starta i
november. Aktiviteter där intresse finns och förmodligen kommer att genomföras är basket,
handboll, teater-drama, musik och skytte. Man bjöd in föreningar till träff och två kom,
frimärksklubben och Atletic. Dessa var beredda att medverka. Meningen är att väcka intresse
hos eleverna för att de sedan skall gå in i ordinarie verksamhet.
Projekttiden är detta läsår. Elever kommer att besöka arbetsplatser enskilt eller i mindre
grupper för att få ”bilder” av denna verksamhet. Man skall få en så fullständig bild av
arbetsplatsen med vad en chef gör och vad personal och ekonomiansvarig gör. Målet är att
ungdomar skall vara medvetna om att det finns möjlighet till arbete när de blir äldre.
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FHR §34
Utanför samhällsgemenskapen, kurser
Verksamheten består av tre kurser, en på Tanumskolans högstadium, en på Tanums
gymnasium och en på KomVux. Innehållet handlar om rasism och främlingsfientlighet,
alkohol, droger och dopning mm. Kurserna sammanstrålar i en resa till Polen där man besöker
koncentrationsläger och andra historiska platser med judisk koppling. Det blir också öppna
föreläsningar på Futura kopplade till kurserna men där även allmänheten inbjudes. FHR
lämnar bidrag till resan och föreläsningarna.
Paul Carlsson, lärare på Lärcentrum, ansvarar för denna verksamhet och berättade om denna.
I samband med att Paul C. berättade om verksamheten delade han ut material på mötet.
Bilägges det epostutskickade protokollet.
Paul C. Lägger fram en ansökan om ytterligare medel till denna kursverksamhet om 40.000 kr
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bidra med 40.000 kr till kurserna ”Utanför samhällsgemenskapen”
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FHR §35
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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