PROTOKOLL
2003.02.10

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen
Tid: måndag 10 februari kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Val av förste vice och andre vice ordförande.
3. Gruppindelning utifrån Folkhälsoplanen.
4. FHRs ledamöter och deras uppdrag.
5. Försäkringskassans undersökning av långtidssjukskrivningar.
6. Kurator på Ungdomsmottagningen.
7. Rapporter.
8. Mötestider 2003.
9. Övriga frågor.
Ledamot som ej kan komma kontaktar Dan Andersson tel. 0525-18
513, fax. –18 300, epost. dan.andersson@tanum.se
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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Gun Broberg-Hansson
Ann-Christin Larsson §1,2,3,5
Bertil Gedda
Eva Franzén
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Gerd Melin
Karin Gabrielsson
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Elny Karlsson
Thomas Lantz §5
Dan Andersson sekr.

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Omsorgsnämnden
Omsorgsförvaltningen
Miljö och Byggnadsnämnden
Miljö och Hälsoskyddskontoret
Barn och Utbildningsnämnden
Barn och Utbildningsförvaltningen
Kultur och Fritidsnämnden
Kultur och Fritidsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Försäkringskassan
Personalavdelningen

Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Karin Gabrielsson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 1-9
Tid: 13.00-16-00

Vid protokollet:
Dan Andersson
Justeras:
Mona Svegås
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FHR §1
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
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FHR §2
Val av förste vice och andre vice ordförande
Tidigare valda är Gun Broberg-Hansson som förste vice och Karin Gabrielsson som andre
vice ordförande.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att till förste vice ordförande utse Gun Broberg-Hansson och till andre vice ordförande utse
Karin Gabrielsson.
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FHR §3
Gruppindelning utifrån Folkhälsoplanen
De arbetsgrupper som finns och vilka som ingår från FHR:
ANT-UM (Alkohol, Narkotika, Tobak – Ungdomsmottagning): Mona Svegås, Gun BrobergHansson, Karin Gabrielsson, Gunnar Simonsson, Ann-Helen Anneflod och Dan Andersson.
Här ingår också representanter från högstadieskolorna, tandvården, fritid samt
ungdomsutvecklaren. När UM behandlats har även barnmorska varit med.
Ur denna grupp avgår Ann-Helen Anneflod.
Maten-Rörelse: Anita Hakeröd, Andreas Roos, Birgit Ekholm och Dan Andersson. Här ingår
även kostchefen.
Äldre: Mona Svegås, Bengt Widengård, Birgit Ekholm och Dan Andersson. Här ingår även
representanter för Fjällbacka Service gårdsråd, Röda Korset och HSO.
Ur denna grupp avgår Mona Svegås.
Föräldragrupper: Karin Gabrielsson, Gun Broberg-Hansson och Dan Andersson. Här ingår
även representanter från Vuxenskolan, ABF och Studiefrämjandet samt ungdomsutvecklaren
och en skolsköterska
Vuxenliv-Arbetsliv: Ann-Christin Larsson, Elisabeth Lönn, Birgit Ekholm, Karin Mellberg
och Dan Andersson. Här ingår även representant från Kommunalarbetarförbundet. Detta
område benämns enligt årets Folkhälsoplan Arbets-Fritidsmiljö.
Ur denna grupp avgår Elisabeth Lönn.
Allergi: Gun Broberg-Hansson, Anita Berggren och Dan Andersson. Här ingår även
representanter för vårdcentralerna, miljökontoret, MVC samt skolsköterskorna.
Välfärdsbokslut: Andreas Roos, Karin Gabrielsson, Birgit Ekholm och Dan Andersson. Här
ingår även representanter från ekonomi och omsorgsförvaltningen.
Enligt Folkhälsoplanen skall vi detta år även arbeta med Hälsokonsekvensbeskrivningar och
då är det lämpligt med politiker i arbetsgruppen.
BRÅ (Brottsförebyggande rådet): Karin Gabrielsson och Dan Andersson. Här ingår även
chefer och tjänstemän från Kultur och Fritid, Barn och Ungdom, Omsorg och polisen.
Höjdpunkten, styrgrupp: Karin Gabrielsson, Maija-Riitta Ottemo och Dan Andersson. Här
ingår även representanter för IV och Fritid.
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Folkhälsorådet har att ta ställning till vilka som skall ingå i de olika grupperna. Det kan också
vara andra än ledamöter i FHR, som finns inom de ansvarsområden som ledamöterna i FHR
representerar.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att till ANT-UM gruppen utse Gerd Melin
att till Äldregruppen utse Elny Karlsson och Bertil Gedda
att till Arbetsmiljö-Fritidsmiljö utse Mona Svegås och Gun Broberg-Hansson
att till VFB-HKB gruppen utse Mona Svegås och Gerd Melin
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FHR §4
FHRs ledamöter och deras uppdrag
Ledamöternas uppdrag är att företräda sin nämnd, förvaltning eller annan organisation i
Folkhälsorådet. Det innebär att fånga upp folkhälsofrågor inom sitt ansvarsområde och föra
dom vidare till FHR och omvänt ta upp folkhälsofrågor i sin nämnd, förvaltning mm. Hur
detta skall ske har diskuterats i FHR och lett till en överenskommelse och praxis. Det är dags
att förnya denna diskussion och komma fram till framtida arbetssätt.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå nämnderna att ha en punkt med rapport från Folkhälsorådet på varje sammanträde.
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FHR §5
Försäkringskassans undersökning av långstidssjukskrivna.
Thomas Lantz redogör för uppföljningen av undersökningen som blev klar i slutet av förra
året. 17 kommuner i Fyrbodal ingår och det handlar sammanlagt om 7.000 sjukfall. Thomas
kommer att belysa Tanums kommun som område och som organisation.
Undersökningen handlar om dom som varit sjukskrivna minst 60 dagar. I Tanum gäller detta
381 st. 65% av dessa är kvinnor. I den kommunala organisationen är det 97 st. och 87% av
dessa är kvinnor. Bland egna företagare är det mest män som är sjukskrivna. Vårdcentralerna
är den vårdinstans som sjukskriver nästan hälften.
I Fyrbodal är 70% heltidssjukskrivna, i Tanum 67% och i den kommunala organisationen
62%. Rörelseorganen är den största diagnosgruppen, sedan psykisk ohälsa. I Tanum är
psykisk ohälsa en större del än i Fyrbodal och i den kommunala organisationen en ännu större
del. De flesta är sjukskrivna från ett halvår till två år. Tanum har lägre siffror än Fyrbodal.
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FHR §6
Kurator på Ungdomsmottagningen
Rapport om rekryteringen av kurator på UM.
Det finns fyra sökande och en av dessa är föreslagen. Representanter från arbetsgruppen
ANT-UM och preventivmedelsmottagningen skall träffa denna person för ett samtal som
förhoppningsvis leder till att man kommer överens.
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FHR §7
Rapporter
Karin G. rapporterar att rekryteringen av ungdomsvägledare är avslutad och Jonas Nilsson har
blivit erbjuden tjänsten som bekostas av länsstyrelsens pengar. Det återstår undertecknande av
anställningen. Dan och Karin gör en ny ansökan för detta år till länsstyrelsen som kommer att
behandlas av kommunstyrelsen.
Karin G. har anlitat en utbildare i klassrumsmassage. Det blir en utbildningsdag för lärare den
2/4.

PROTOKOLL
2003.02.10

FHR §8
Mötestider 2003.
Förslag till mötestider: 17/3 kl. 13.00, 23/4 kl. 13.00, 2/6 kl. 13.00, 1/9 kl. 13.00, 6/10 kl.
13.00 och 1/12 kl. 13.00.
Mötet är överens om att dessa mötestider gäller, men om ledamöter inte kan på dessa tider
meddelas detta till Dan och blir det många frånvarande vi samma tillfälle kan detta möte
flyttas.
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FHR §9
Övriga frågor.
Birgit E. föreslår att FHR skall engagera sig i halkskydd (broddar). Lite sent att hinna göra
något under denna vinter. Kanske en utställning till nästa vinter. Vem säljer halkskydd?
Kanske Apoteket.
Dan A. rapporterar om ”En kommun i rörelse” som är en motionskampanj där man fyller i
kort när man motionerar och deltar sedan i utlottning av presentkort på restauranger och en
biograf. Kampanjen börjar idag och har fått stort intresse.
Parallellt kommer kommunen att ha en egen motionskampanj för anställda som får en väska
när de motionerat sextio gånger.
Rehabbadet på TanumStrand gäller i år också med ungefär samma villkor som förra året.
Nästa år är däremot osäkert.
Inbjudan till en konferens om ”Hälsofrämjande skola” har gått ut och Anita H. undrar om
intresse. Karin har skickat till skolorna men vi vet inte om de anmält sig. Kan vara något för
fritidsassistenten och ungdomsvägledaren.

