PROTOKOLL
2005-02-03

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Bullarsalen
Tid: torsdag 3 februari kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Arbetsgrupper 2005
3. Folkhälsopris
4. Programpunkter kommande möten
5. Rapporter
6. Mötestider 2005
7. Övriga frågor
Ledamot som ej kan närvara kontaktar Dan Andersson, tfn 18
513, 070-683 76 29, fax. 18 300, epost.
dan.andersson@tanum.se
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Närvarande Bertil Gedda
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Gerd Melin
Bengt Widengård ordf.
Anita Hakeröd
Kjell Olsson
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Anita Berggren
Dan Andersson sekr.

Omsorgsnämnden
Miljö och Byggnadsnämnden
Miljö och Hälsoskyddskontoret
Barn och Utbildningsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Kultur och Fritidsförvaltningen
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Apoteket
Personalkontoret

Till ordförande utsågs Bengt Widengård.
Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgit Ekholm.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer 1-7
Tid: 13.00-15.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Bengt Widengård

Birgit Ekholm
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FHR §1
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §2
Arbetsgrupper 2005
Följande arbetsgrupper finns idag: Maten-Rörelse, Vuxen-Arbetsliv, Äldre, Allergi,
Självhjälpsgrupper och Välfärdsbokslut/Hälsokonsekvensbeskrivning.
Presidiet föreslår att befintliga arbetsgrupper består och att två nygamla inrättas, ANT och
Föräldrar.
Mötet har att besluta vilka som skall ingå i de olika arbetsgrupperna.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att befintliga arbetsgrupper blir kvar som tidigare
att arbetsgrupper för ANT och föräldrar inrättas
Förslag att Gerd Melin, Karin Gabrielsson, Kristina Frigert och Dan Andersson ingår i ANTgruppen. Beslutas på nästa möte.
Karin G. och Dan A. ingår i föräldragruppen.
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FHR §3
Folkhälsopris
Under åren 1996-98 delade Tanums Folkhälsoråd ut ett folkhälsopris till person, grupp av
personer, förening eller liknande som gjort särskilt uppmärksammade insatser inom
folkhälsoarbetet eller på annat aktivt sätt arbetat för folkhälsan i Tanums kommun.
Våra grannkommuner Strömstad och Munkedal har sedan följt detta exempel att dela ut
folkhälsopris.
Anders Eklund, kultur och fritidschef, har kommit med ett förslag att inrätta ett folkhälsopris.
Detta skall i så fall delas ut tillsammans med andra kommunala priser vid en festligare
tillställning.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att inrätta ett folkhälsopris
att presidiet får i uppdrag att utarbeta ett förslag till bestämmelser
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FHR §4
Programpunkter kommande möten
Folkhälsorådet brukar till sina möten bjuda in föreläsare eller personer som berättar om olika
verksamheter. Presidiet vill ha idéer så fundera på förslag till kommande programpunkter. Det
kan vara nya eller sådana som tidigare har medverkat och som man skulle vilja höra igen.
Förslag på personer att bjuda in. Patrik Begström, sjukgymnast, om Fysisk aktivitet på Recept
(FaR). Tomas Lantz om sjukskrivningsstatistik. Paul Carlsson om kurserna i utanförskap. Åsa
Borneland om hälsodiplomerad skola. Gunnar Ågren från Folkhälsoinstitutet som är
sommarboende i Tanum.
Andreas R hade ett förslag att bjuda in någon om hälsa – formgivning, byggnation. Det kom
också ett förslag att bjuda in folkhälsosamordnare från grannkommunerna för att berätta om
sin verksamhet.
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FHR §5
Rapporter
Rapporter från BRÅ-gruppen och Äldregruppen. se minnesanteckningar.
Arbetet med Välfärdsbokslutet är inne i slutfasen av ett intensivt arbete för att hinna få in det i
kommunens årsredovisning. Det kommer också att läggas ut på hemsidan i sin helhet och där
är ambitionen att också göra fler analyser av statistiken.
Slutrapport ekonomi 2004. Budgeten gick ihop i stort sett på kronan. Vissa verksamheter
överskred sin budget vilket var medvetet då andra fick pengar över. Ekonomiska rapporterna
kan läsas på Intranetet > ekononomi > rapporter > kommunstyrelsen > välj verksamhet >
kommunledning och sedan folkhälsorådet ansvarsrapport eller projektrapport. Man kan också
välja saldorapport > fokhälsorådet och få dagsaktuell budgetläge. Till nästa möte delas
ansvars- och projektrapport ut till dem som inte har tillgång till Intranetet.
Elny har varit på en konferensdag för HSN-politiker i Göteborg. Förmiddagen handlade om
äldre och bl.a. om olycksfallsförebyggande. Eftermiddagen handlade om ungdomar och
droger. Teatergruppen Piazza framförde rollspel där även deltagarna fick agera.
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FHR §6
Mötestider 2005
Följande mötesdagar fastslås: 23 mars, 16 maj, 12 september, 24 oktober och 5 december.
Alla kl. 13.00.
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FHR §7
Övriga frågor
Till nästa FHR den 23 mars skall vi ha en rapport om ungdomsvägledartjänsterna.
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