PROTOKOLL
2003.09.15

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen, Tingshuset Tanumshede
Tid: måndag 15 september kl. 13.00-16.00
Justerare utses
Dagordningen godkännes

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Budgetuppföljning
3. Nationella målen. Regionens mål.
4. Rapporter
5. Rapporter från arbetsgrupper
6. Ansökan projektarbete om hällristningar
7. Hälsodiplomerad skola.
8. Övriga frågor.
Ledamot som ej kan närvara kontaktar Dan Andersson, tel. 18513,
070-683 76 29, fax. –18300, epost. dan.andersson@tanum.se
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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Bertil Gedda
Eva Franzén
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Gerd Melin
Karin Gabrielsson
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Anette Adamsson
Dan Andersson, sekr.

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden
Omsorgsnämnden
Omsorgsförvaltningen
Miljö och Byggnadsnämnden
Miljö och Hälsoskyddskontoret
Barn och Utbildningsnämnden
Barn och Utbildningskontoret
Kultur och Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Försäkringskassan
Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Anita Hakeröd.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 22-29
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:
Dan Andersson
Justeras:
Mona Svegås

Anita Hakeröd
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FHR §22
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §23
Budgetuppföljning
Avstämning av nuvarande budgetläge. Satsningar och eventuella omprioriteringar framöver.
Ekonomisk rapport kan nås genom kommunens intranet under
ekonomi>rapporter>kommunstyrelse>kommunledning, men kommer att delas ut på mötet.
Dan A. gav även en prognos för planerade satsningar under resten av året.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att notera informationen
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FHR §24
Nationella målen. Regionens mål.
En kort presentation av målen. Folkhälsorådet har att ta ställning till om dessa mål skall vara
utgångspunkt eller finnas med i det kommande arbetet med Folkhälsoplanen för kommande
år. Hur skall vi arbeta för att ta fram en ny Folkhälsoplan? Nationella målen och regionens
handlingsprogram för folkhälsoarbetet bifogas.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse en arbetsgrupp för att arbeta fram en Folkhälsoplan för kommande år. I arbetsgruppen
ingår Andreas Roos, Gerd Melin, Karin Gabrielsson, Gun Broberg-Hansson, Mona Svegås,
Birgit Ekholm och Dan Andersson.
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FHR §25
Rapporter
Avtal för folkhälsoarbete mellan Hälso och Sjukvårdsnämnden och kommunen.
Hälso och Sjukvårdsnämnden har lämnat ett förslag till på avtal till KS. I avtalet sägs att det
skall finnas ett folkhälsoråd, en folkhälsosamordnare och det skall göras en folkhälsplan.
Finansieringen skall vara hälften vardera för hälso och sjukvårdsnämnden och kommunen.
HSN vill satsa 650.000 kr.
Kurs i utanförskap.
Det är egentligen tre kurser, en på högstadiet, en på gymnasieskolan och en på KomVux och
det ha inriktning mot rasism och främlingsfientlighet, alkohol och droger samt dopning.
Elever från de tre kurserna kommer att få möjlighet att åka på en gemensam resa till Polen där
man besöker koncentrationsläger och andra platser med judisk anknytning. Till kurserna
kommer det också att bli öppna föreläsningar på Futura. Paul Carlsson, lärare på Lärcentrum,
håller i det hela och vi bestämde att bjuda in honom till nästa FHR.
Ungdomsmottagningen
En kurator, Annika Westlund, är anställd på 25% och har börjat arbeta i höst. En ny
barnmorska som i sin tjänst har UM har anställts. Man befinner sig i ett planeringsstadium
men verksamheten kommer att bestå av två delar, mottagning och arbete som riktar sig till
skolan. Det finns också planer att öppna i Hamburgsund.
Rökrummet i kommunhuset
Förslaget från FHR att stänga rökrummet i kommunhuset behandlades på KS. Det gick till
votering som utföll att det skall vara kvar. Tre ledamöter reserverade sig skriftligt.
Må bra på Tanumskolan
En verksamhet som ligger utanför schema, i huvudsak på onsdag em. Eleverna skall få pröva
på olika sysselsättningar utifrån sina intressen. Ursprunget är att det skall röra på sig men ett
syfte är att de skall få bättre självförtroende. Kontakter kommer att ske med föreningar och
arbetsplatser. Åke Adriansson är projektledare på 40% och Christer Andersson är idégivare.
Vi bestämde att bjuda in någon eller båda till nästa FHR för att berätta.
Hälsokällan
En pedagogisk resurs med säte i Uddevalla men med ambulerande verksamhet som är till för
grundskolorna. Har under hösten startat och arbetar i flera kommuner. Fyrbodal är det
geografiska området. Lärare från Tanum har varit på kurs anordnad av Hälsokällan. Det finns
en systerorganisation i Norge (Östfoldt) och dom kommer tillsammans att presentera sin
verksamhet under en heldag, 7/10 på Strömstad gymnasium. FHR har fått inbjudan till denna
dag och det är bara att meddela sitt intresse om man vill delta.

PROTOKOLL
2003.09.15

FHR §26
Rapporter från arbetsgrupper
Minnesanteckningar från de arbetsgrupper som haft möte efter senaste FHR bifogas genom
epost.
Vi hann inte med att avrapportera från grupperna utan ledamöterna hänvisas till att läsa
minnesanteckningarna.
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FHR §27
Ansökan projektarbete om hällristningar
Förskolorna Vita Huset och Petterhagen ansöker om bidrag till projektarbete med konstnären
Agneta Stening.
Syfte:
- att låta barnen genom eget arbete uppleva hällristningarna, världsarvet, i Tanums kommun
-

att inspirera och vidareutveckla personalens arbete
att låta föräldrarna delta

Genom:
- att visa bilder och berätta om andra forntida lämningar
- att levandegöra en del av bronsåldern
- att visa på likheter mellan olika kulturer i världen samt mellan bronsålderns bilder och de
första bilder som barn gör
- att låta barnen i egna bilder bearbeta det som dom har fått uppleva genom utflykter till
hällristningslokaler
- att använda dessa bilder till att göra nya ristningar till deras egen utemiljö och på så sätt
koppla dåtid med nutid
- att visa på ytterligare sätt att göra bilder
Ansökan är på 11.850 kr men dom söker också från Lions Tanum, Rotary Tanum,
Vuxenskolan Tanum och Grebbestads Prinsar.
Ansökan bifogas till dom som får ansökan per post.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja ett bidrag på 2.500 kr
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FHR §28
Hälsodiplomerad skola
Hälsodiplomerade arbetsplatser är en kvalitetscertifiering som Korpen tagit fram. Åsa
Borneland, idrottslärare på Hamburgsundskolan, går en utbildning om hälsa och har i sitt
specialarbete arbetat fram en modell för Hälsodiplomerad skola. Detta skall gälla både elever
och lärare och man har på Hamburgsundskolan bildat ett hälsolag. Åsa kommer och berättar
om detta arbete. Det finns även kostnader i form av avgifter till Korpen kopplade till detta och
det är möjligt att FHR får en framställan.
För att få möjlighet att blir en hälsodiplomerad arbetsplats börjar man med att analysera
nuvarande hälsoarbete och därefter göra en handlingsplan. Korpen har ställt upp 24 kriterier
och man skall uppnå 18 av dessa. Om man ställer upp på detta får man tillgång till en ”coach”
från Korpen. Kostnaden är 7.500 kr och detta söker Hamburgsundskolan bidrag för hos FHR.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja bidrag med 7.500 kr för avgiften till Korpen
att bjuda in Åsa B. om cirka ett år för att rapportera hur det gått
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FHR §29
Övriga frågor
Inga övriga frågor
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