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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Hälso och Sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsen
Bo Lundgren fr.o.m. §12 Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm
Miljö och Byggnadsnämnden
Andreas Roos
Miljö och Hälsoskyddskontoret
Gerd Melin
Barn och Utbildningsnämnden
Karin Gabrielsson
Barn och Utbildningsförvaltningen
Bengt Widengård
Kultur och Fritidsnämnden
Kjell Olsson
Tekniska nämnden
Kathrine Kahlman
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Elny Karlsson
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Ann-Marie Riese tom. §11 Primärvården
Dan Andersson sekr.
Personalkontoret
Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Andreas Roos.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer 8-14
Tid: 13.00-15.30

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Mona Svegås

Andreas Roos
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FHR §8
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §9
Arbetsgrupper
Vid föregående möte beslutade rådet att inrätta en ANT-grupp. Föreslagna att ingå i denna är
Gerd Melin, Karin Gabrielsson, Kristina Frigert och Dan Andersson.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Gerd Melin, Karin Gabrielsson, Kristina Frigert och Dan Andersson att ingå i ANTgruppen
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FHR §10
Folkhälsopris
FHR beslutade på föregående möte att inrätta ett folkhälsopris och ge presidiet i uppdrag att
utarbeta bestämmelser. (bilägges)
Efter diskussion bestämdes att stryka ordet ”ideella” i texten.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att fastslå bestämmelser för folkhälsopris
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FHR §11
Hälsokällan
FHR har varit med och finansierat ”Hälsokällan” som projekt i tre år med 34.200 kr.
Projekttiden upphör fr.o.m. 2006 och nu ställs frågan om vi är fortsatt intresserade att
medverka till finansiering, förslagsvis reglerat enligt rullande tvåårsavtal. Man vill ha svar på
två frågor:
1. Är ni intresserade av att i fortsättningen medverka som finansiärer i ”Hälsokällan” i
samma omfattning som idag?
2. För att täcka in den andel som idag finansieras via EU-medel behövs ytterligare intäkter.
Om Hälso- och sjukvårdsnämnden t.ex. skulle bidra till ytterligare finansiering utöver
folkhälsomedel kan ni då tänka er att bidra till fortsatt verksamhet genom att skjuta till
ytterligare medel?
Brev bilägges.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att medverka som finansiär i samma omfattning som idag
att finansiera enligt rullande tvåårsavtal fr.o.m. 2006
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FHR §12
Utanförskap, mat och alkohol
Paul Carlsson rapporterade om kurserna i utanförskap, film och paneldiskussion om skräpmat,
teaterpjäs om alkohol mm.
Kurserna i utanförskap finns för Tanumskolans åk. 9, gymnasiet och Komvux med liknande
innehåll men med anpassning till varje åldersgrupp. Till lektionerna kopplas gemensamma
föreläsningar med externa föreläsare. Dessa är också öppna för allmänheten. Den senaste var
en judisk överlevare, Benny Grünfeld, som till egna tecknade bilder berättade om sina
upplevelser under förintelsen. En gemensam resa ”I förintelsens spår” genomförs under
påsklovet med ca 50 deltagare från de olika kurserna. Deltagarna i denna resa får sedan
redovisa sina upplevelser för andra elever och allmänheten. De kursdeltagare som inte deltar i
resan genomför andra examensarbeten.
Kommande arrangemang på Futura som är kopplade till kurserna är en enmansteater om
alkohol med Benny Haag den 11 april och filmen ”Super Size Me” om skräpmat med
efterföljande paneldiskussion den 14 april. Båda är på kvällstid. Redovisning av resan och
andra arbeten sker den 28 april på kvällen.
Inför framtiden planeras att lägga in kursen ”Utanför samhällsgemenskapen” som ordinarie
kurs i gymnasiet och Tanumskolan ämnar fortsätta dessa kurser.
Det finns även tankar att utvidga innehållet i kurserna med Sovjetunionens förföljelser av
människor. Paul har kontakt med en person på Orust som varit i Gulag.
Paul har ett samarbete med BRÅ i Värmland och universitetet i Karlstad för att sprida
verksamheten. En resa för lärare är planerad.
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FHR §13
Rapporter
FHRs ordföranden och folkhälsosamordnarnas möte i Munkedal 21 mars handlade om avtalen
för de kommande två åren, en utbildningsdag för ledamöter i folkhälsoråden och HSN, fysisk
aktivitet på recept, välfärdsbokslut mm. Efter fråga från Tanum om någon kan kommat till
vårt FHR och berätta om sin verksamhet fick vi positiva svar från Munkedal och Orust.
På Drogförebyggarna Fyrbodals kontaktpersonträff redogjorde Stefan Boman från
Länsstyrelsen i Västra Götaland för deras planer på alkoholförebyggande arbete. De söker
pengar hos socialdepartementet för en samordnare av kommunarbetet, samordning av
insatserna i regionen, till drogförebyggargrupperna och ansvarsfull alkoholhantering. Tretton
kommuner i Fyrbodalsnätverket har alkoholsamordnare eller liknande. Summan att söka för
förebyggande och tidiga insatser gällande alkohol och droger är i år på 13,5 miljoner. Det är
mer än en fördubbling från föregående år. På träffen gjordes också en avrapportering från
varje kommun av det alkohol och drogförebyggande arbetet samt en kort redogörelse av
ESPAD-undersökningen 2003 om skolelevers drogvanor i Sverige och Europa.
Välfärdsbokslutet avrapporterades kort. Den del som skall ingår i kommunens årsredovisning
är klar och inlämnad. Det fullständiga välfärdsbokslutet skall genomgå ytterligare
analysarbete innan det läggs ut på hemsidan.
BRÅ Fyrbodal nätverksträff handlade även denna gång om föräldrastöd. Dan A deltog fm.
andra dagen av träffen då framtiden för nätverket diskuterades. Gert Hovbratt,
folkhälsosamordnare i Åmål, som hållit i samordningen av nätverket går i pension i vår. För
att det skall kunna fortsätta behöver en ersättare utses och denne ersättas ekonomiskt i sin
tjänst för denna uppgift. Dessa medel skulle i så fall tillskjutas från kommunerna. Medel för
verksamhet kan sökas från centrala BRÅ men inte för arbete med samordningen. Det är i
nuläget oklart hur det blir.
Vuxen-Arbetslivs nätverksträff på Lear var dåligt besökt då endast representanter från
kommunen närvarade. Nästa träff bjuder kommunen in till och om det skall fungera behövs en
bättre organisation med en kallelse från den som bjuder in och förda minnesanteckningar.
Oklart hur stort intresset är från berörda företag. Vi diskuterade gemensam föreläsning med
Håkan Andersson som ordnas av kommunen, men det är osäkert hur intresset för detta är från
företagen. Vidare diskuterade vi hälsoprofiler.
Länge Leve Livet, film i skolan om rattfylla, genomfördes under några dagar och kvällar i
mars på Hamburgsundskolan, Tanumskolan och gymnasiet. Eleverna såg filmen, som visas i
storformat på tre dukar samtidigt, med efterföljande gruppdiskussioner. Informationsvärdet
var stort och elevernas omdöme var att filmen var värdefull och gripande. På kvällstid visades
filmen för föräldrar i de olika skolorna, men deltagandet var dåligt. På Tanumskolans visning
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deltog ca 20 föräldrar, på de övriga några stycken. Övrig allmänhet var också inbjuden till
dessa visningar.
Medel till den kommunalt betalda ungdomsvägledaren Jonas finns året ut. Den av
Länsstyrelsen i Västra Götaland betalda finns det medel för till mitten av augusti. Då Annika
Jertborn påbörjat studier och därför slutat sin tjänst har Anne Johansson från Karlshamn fått
anställning under den återstående tiden. Kommande budgetarbete får avgöra hur det blir med
dessa tjänster nästa år.
Följande arbetsgrupper har haft möten sedan senaste FHR mötet: Maten-Rörelse, VuxenArbetsliv och BRÅ. (Minnesanteckningar bilägges)
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FHR §14
Övriga frågor
Hörselskadades förening i Tanum-Munkedal har ansökt om medel till en friluftsdag och
Hörselskadades Dag. Ärendet överlämnas till Äldregruppen.
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