PROTOKOLL
2004-02-25

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen
Tid: onsdag 25 februari kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Bättre hälsa
3. BRÅ-ANT organisation
4. Politikerutbildning
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.
Christer Larsson
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Karin Gabrielsson
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Anette Adamsson
Kerstin Torstensson
Ann-Marie Riese
Dan Andersson sekr.

Hälso o Sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Miljö o Byggnadsnämnden
Miljö o Hälsoskyddskontoret
Barn o Utbildningskontoret
Kultur o Fritidsnämnden
Kultur o Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Försäkringskassan
Apoteket
Primärvården
Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Andreas Roos.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 8-13
Tid: 13.00-15.00

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
Bättre hälsa
Apoteket har en ny satsning i år som kallas Bättre hälsa. Kerstin Torstensson berättade om
detta. Man utgår från regeringens folkhälsomål. Apoteket når många då 80% av befolkningen
besöker dem under ett år. Information ges muntligt, med broschyrer och genom hemsidan
www.apoteket.se. Grunden är bättre läkemedelsanvändning som byggs på med fysisk aktivitet
och tobak i år. Alkohol och läkemedel kommer senare. Personalen skall utbildas i
motiverande samtal.
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FHR §10
BRÅ-ANT organisation
Vid FHRs rapportering till KS den 14 januari bad kommunalrådet FHR att komma med ett
förslag till organisation av BRÅ. Bristen i den nuvarande BRÅorganisationen är att det inte
finns politiker i det löpande arbetet utan bara vid de två tillfällen om året när rapportering
sker. I BRÅs styrgrupp finns förvaltningscheferna för BUN, ON och KFN, polisansvarig samt
folkhälsosamordnaren. Denna grupp borde utökas med ordförandena för KS och FHR.
Förslaget skall förankras i styrgruppen innan det överlämnas till KS.
Det har tidigare diskuterats att sammanföra BRÅ arbetsgrupp och FHRs ANT-grupp. I
presidiet har vi kommit fram till att till hösten sammankalla berörda deltagare i dessa grupper
för att utifrån intresseområden bilda arbetsgrupper. Vinsten blir att man får deltagare i
arbetsgrupperna som finner större mening att träffas. Man kan vid den halvårsvisa
rapporteringen av BRÅarbetet i KS regi låta dessa grupper berätta vad de gjort. Detta skall
också förankras i BRÅs styrgrupp.
FHRs ANT-medel har tidigare till viss del delegerats till ANT-gruppen. Det blir svårt att
fördela dessa pengar till de olika arbetsgrupperna varför det är bättre att de handhas av
presidiet.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att besluta att ordförandena för KS och FHR skall ingå i BRÅs
styrgrupp
att Folkhälsorådets ANT-medel delegeras till presidiet
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FHR §11
Politikerutbildning
”Politikerrollen i folkhälsoarbetet” benämns utbildningen. Svensk förening för
folkhälsoarbete arrangerar tillsammans med folkhälskommittén utbildningsseminarier, med
lågkostnadsprofil, riktade direkt till politiker på kommunnivå och inom hälso- och sjukvården.
I nära samverkan med representanter för Statens folkhälsoinstitut, regionen och kommunerna
erbjuds tvådagars politikerutbildning – från lunch till lunch – med tid för både eftertanke och
diskussion. Exempel på områden som diskuteras är folkhälsoarbetets syfte och
förutsättningar, uppläggning och organisation, genomförande och möjliga resultat.
Målgruppen är politiker inom kommun samt hälso- och sjukvården och deltagarantalet är
begränsat till 20 vid varje utbildningsseminarium. Den första utbildningen är den 14-15 april
på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke men folkhälsosamordnarna i Fyrbodal har tagit
initiativ till en utbildning på Grebbestad folkhögskola den 26-27 augusti. I nuläget finns 10
intresserade från Sotenäs och Strömstad. Det kanske kan bli en grupp med politiker från norra
Bohuslän?
Intresset från politikerna i Tanums FHR är stort. De norra kommunerna har fyra platser var.
Hälso och Sjukvårdsnämnden tycker att deras två politiker i folkhälsoråden skall beredas
plats. Vi får återkomma när vi får inbjudan till Grebbestad folkhögskola men de som inte får
plats där kan ju välja att delta på Wendelsbergs folkhögskola. Om det blir ett allmänt stort
intresse i norra Bohuslän kanske det kan ordnas ytterligare en utbildning här.
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FHR §12
Rapporter
Dessa arbetsgrupper har haft möten och där minnesanteckningar bilägges. Äldregruppen,
Vuxenliv-Arbetsliv, Självhjälpsgrupper, Välfärdsbokslut, BRÅ arbetsgrupp och MatenRörelse. Var och en kan lyfta frågor ur dessa minnesanteckningar.
Vi rapporterade kort från arbetsgrupperna. Se minnesanteckningarna.
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FHR §13
Övriga frågor
Kommunstyrelsen har beslutat att anslå 45.000 kr till rehabbad på TanumStrand och ge
folkhälsosamordnaren i uppdrag att handlägga ärendet.
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