PROTOKOLL
2004-09-13

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen
Tid: måndag 13 september kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Tanum en kommun i rörelse
3. Val av förste vice ordförande
4. Utanför samhällsgemenskapen. Ansökan.
5. Rapporter
6. 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.
Bertil Gedda
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Gerd Melin
Karin Gabrielsson
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Anette Adamsson
Anita Berggren
Dan Andersson sekr.

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

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kathrine Kahlman.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 20-25
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras:

Mona Svegås

Kathrine Kahlman
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FHR §20
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §21
Tanum en kommun i rörelse
Korpen har sedan nyår tagit över huvudansvaret för ”Tanum en kommun i rörelse” som riktar
sig till allmänheten. Verksamheten har utvecklats till att också särskilt rikta sig till barn och
ungdomar samt äldre. Lars Skoglund, ordförande i Strömstad-Tanumskorpen berättade om
nuläge och framtida verksamhet. Handlingsplan bilägges.
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FHR §22
Val av förste vice ordförande
Gun Broberg-Hansson, som avsagts sig uppdraget i FHR, var utsedd till förste vice
ordförande. Denna funktion skall väljas bland politikerna i rådet. Förste v.ordf. ingår i
presidiet tillsammans med ordf. (politiker), andre v.ordf. (tjänsteman) och sekreteraren
(folkhälsosamordnaren).
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Kristina Frigert till förste vice ordförande under förutsättning att hon accepterar
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FHR §23
Utanför samhällsgemenskapen. Ansökan.
Under 2003 och en bit in på 2004 genomfördes denna verksamhet senast och då bidrog FHR
med medel. Det finns nu planer på att göra en liknande satsning under 2005. Innehållet består
av kurser på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen, öppna föreläsningar och en resa ”I
förintelsens spår” till Polen, där elever från de olika kurserna deltar.
FHRs del har framförallt varit att bidra med medel till föreläsningarna och resan samt en viss
arbetsinsats. Ett eventuellt bidrag kommer att belasta 2005 års budget men ett beslut behöver
tas redan nu för att säkerställa fortsatt planering. Bilagor: ansökan, redovisning 2003-04 och
kursbeskrivning.
Det efterfrågades en redovisning av hur kostnaderna fördelades senast vi bidrog med medel
samt hur fördelning av övriga budgetmedel påverkas. Kostnadsredovisning och budgetförslag
till 2005 redovisas på nästa möte.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att återremittera ärendet till presidiet för handläggning till nästa möte
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FHR §24
Rapporter
Politikerutbildningen på Grebbestad Folkhögskola
De politiker som deltog gjorde en kort avrapportering. En väsentlig fråga som man
diskuterade var hur politiker kan ge legitimitet åt folkhälsoarbetet. Det är viktigt att FHR finns
i kommunerna. Några specifika områden som belystes var matlagning för unga mammor,
övervikt bland barn och sjukskrivningar. Man fick en beskrivning av medellivslängd genom
tiden. Ge mer tid att ta upp hälsofrågor i egen nämnd. Ett material skall skickas ut till
deltagarna och utifrån detta ger deltagarna en fylligare redovisning på nästa FHR.
Rådslag om hälsofrämjande och förebyggande arbete med barn och ungdom kommer att
hållas i Tingshuset 15 september. Ca 35 deltagare är anmälda, flera tjänstemän och en
politiker från FHR. Charlotta Wilhelmsson, folkhälsosamordnare i Munkedal, kommer att
hålla i rådslaget.
Föreläsning Långtidsfrisk med Birger Rexed blir det den 14 september på eftermiddagen för
chefrer, arbetsledare, fackliga företrädare, politiker från kommunen samt chefer och fackliga
företrädare från företagen i kommunen. Ca 120 anmälda. På kvällen blir det en föreläsning för
allmänheten.
Arbetsgrupperna. Senaste minnesanteckningar bilägges.
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FHR §25
Övriga frågor
Dan A. har blivit tillfrågad att ingå i SKA-rådet, ett samarbete mellan kommunen, företagen
och föreningslivet. Mötet utsåg Dan A. att företräda Folkhälsorådet i SKA-rådet.
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