PROTOKOLL
2003.12.01

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Bullarsalen
Tid: måndag 1 december kl. 13.00–16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Ansökan trivselträffar för äldre
3. Ansökan piano Östanvind
4. Ungdomsvägledare finansiering
5. Rapporter
6. Folkhälsoplan 2004-2005
7. Tid för nästa möte.
8. 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.
Christer Larsson
Bertil Gedda
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Karin Gabrielsson
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Anette Adamsson
Dan Andersson, sekr.

Hälso o Sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Omsorgsnämnden
Miljö o Byggnadsnämnden
Miljö o Hälsoskyddskontoret
Barn o Utbildningsförvaltningen
Kultur o Fritidsnämnden
Kultur o Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso o Sjukvårdsnämnden
Försäkringskassan
Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Elny Karlsson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 36-43
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras:

Mona Svegås

Elny Karlsson
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FHR §36

Föregående möte och protokoll
I protokollet uppges Anita Hakeröd som justerare, men skall vara Birgit Ekholm, som också
justerat protokollet. Efter denna ändring godkändes protokollet och lades till handlingarna.
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FHR §37
Ansökan trivselträffar för äldre
Trivselträffar för äldre vänder sig till alla äldre i Tanum och alternerar mellan orterna.
Pensionärsföreningarna arrangerar tillsammans och träffarna innehåller något föredrag med
hälsoinriktning, musikunderhållning, fika och dans. Under innevarande år har det ordnats två
träffar, en i Bygdegården Kville med ca 150 personer och en i Bygdegården Tanumshede med
ca 300 personer. Omsorgsnämnden har tidigare beviljat medel till träffarna men 2003 tog
FHR över ansökan och beviljade 15.000 kr enligt ansökan. Intresset för träffarna har ökat och
därmed kostnaderna vilket inneburit att föreningarna tillskjutit egna medel.
Pensionärsföreningarna hemställer nu om ett bidrag om 20.000 kr till 2004 års träffar.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja 10.000 kr per träff under förutsättning att det finns ett hälsoinriktad inslag i form
av ett föredrag. Planeringen av träffen skall skickas till FHR innan utbetalning.
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FHR §38
Ansökan piano Östanvind
Pianot på äldreboendet Östanvind har gått i pension och de behöver ett nytt varför de söker
bidrag på 10.000 kr.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att avslå ansökan
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FHR §39
Ungdomsvägledare finansiering
FHR har bidragit med medel till ungdomsvägledarna med 50.000 kr under 2003 och
intentionen är att också göra det under 2004. Kommunstyrelsen har kommit med en förfrågan
om FHR kan bidra med att finansiera den kommunfinansierade ungdomsvägledartjänsten med
ytterligare 74.000 kr under 2004. Anledningen är att dessa medel är svåra att få fram i KS
egen budget.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att finansiera ungdomsvägledartjänsten med ytterligare 74.000 kr för år 2004 genom att ta
från ej förbrukade medel för 2002.
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FHR §40
Rapporter
Utvärdering IT-café (bilägges). Diskuterade eventuell fortsättning och uppläggning nästa
sommar.
Arbetsgrupper, rapport från de som varit sedan förra FHR: BRÅ styr- och arbetsgrupp,
Äldregruppen, HKB Arbets-Fritidsmiljö (minnesanteckningar klara och skickas med),
självhjälpsgrupper och ANT.
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FHR §41
Folkhälsoplan 2004-2005
Den av FHR tillsatta arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som bilägges.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att efter justeringar godkänna Folkhälsoplanen
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FHR §42
Tid för nästa möte
Då inte nämndernas möten är bestämda för 2004 är det svårt att lämna förslag på mötestider.
Vi bestämmer därför tid för nästa möte, förslag 26/1 kl. 13.00. På detta möte bestämmer vi
om övriga mötestider för 2004.
Vi bestämde att ha nästa möte måndag 19/1 kl. 13.00
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FHR §43
Övriga frågor
Tanums kommun har återigen utsetts som vinnare av Kommunforskning i Västsverige för sin
årsredovisning och i motiveringen nämns Välfärdsredovisningen: ”Många årsredovisningar är
bra men bäst är, enligt juryns bedömning, Tanums kommuns årsredovisning. En tilltalande
layout och struktur, pedagogiska uppställningar och sammanfattningar, professionella
analyser av ekonomi förenat med inslag såsom riskanalys och välfärdsredovisning är särskilda
kvaliteter.”
Information om ”rehabbadet” på Tanums Strand där Hälso- och Sjukvårdsnämnden meddelat
att de inte ämnar skriva något avtal för 2004. Kommunstyrelsen har föreslagit att FHR skall
stå för avtalet. Kostnaden för 2003 är 90.000 kr.

