PROTOKOLL
2004.01.19

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen, Tingshuset
Tid: måndag 19 januari kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Hälsodiplomerad skola
3. Budget 2004
4. Arbetsgrupper 2004
5. Rapporter
6. Mötesdagar 2004
7. 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.
Ann-Christin Larsson
Christer Larsson
Bertil Gedda
Eva Franzén
Gerd Melin
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Anette Adamsson
Kerstin Torstensson
Ann-Marie Riese
Dan Andersson, sekr.

Hälso o Sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Personalkontoret
Omsorgsnämnden
Omsorgsförvaltningen
Barn o Utbildningsnämnden
Kultur o Fritidsnämnden
Kultur o Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Försäkringskassan
Apoteket
Primärvården
Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gerd Melin.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 1-7
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justeras:

Mona Svegås

Gerd Melin
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FHR §1
Föregående möte och protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §2
Hälsodiplomerad skola
Åsa Borneland, Hamburgsundskolan och Thomas Hedin, Korpen Uddevalla berättade om
aktuella läget med hälsodiplomeringen på Hamburgsundskolan och förutsättning framöver.
Hamburgsundskolan skall bli hälsodiplomerad i maj. Det handlar om ca 90 anställda inräknat
även den verksamhet som bedrivs på annan geografisk plats men hör till
Hamburgsundskolans ansvarsområde. 18 av 24 krav skall vara uppfyllda för att bli
hälsodiplomerad för ett år och alla kraven för två år.
Den generella handlingsplanen är uppdelad i personlig hälsostrategi och verksamhet för
personalen. Den innehåller hälsoutbildning för personal och skolledning, fri fruktkorg,
föreläsningar/seminarier, subventionerade motionsaktiviteter, friskvårdsdag.
Man tänker inkomma med en ansökan till FHR om fri fruktkorg under ett år och
deltagaravgift för två st. till ”Allt om hälsan mässan” som anordnas av Korpen den 13/2.
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FHR §3
Budget 2004
Förslag till budget föredras på mötet.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta budgeten
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FHR §4
Arbetsgrupper 2004
Följande arbetsgrupper finns idag: Arbets-Fritidsmiljö, Maten-Rörelse, Äldre, ANT, BRÅ,
Föräldrautbildning, Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB), Välfärdsbokslut (VFB),
Allergigrupp, och Självhjälpsgrupper.
Presidiets förslag är att ha kvar grupperna Maten-Rörelse, Äldre, Arbets-Fritidsmiljö men
kalla den Vuxen-Arbetsliv. Bilda en grupp av HKB och VFB.
BRÅ är ju inte beslutat i FHR utan råder under KS och här kan det bli förändringar. Ett
förslag är att sätta ihop BRÅ och ANT till en grupp samt inordna Föräldrautbildning här.
Familjecentral är ett nytt område i Folkhälsoplanen och förslag är att bilda en arbetsgrupp
ihop med primärvården. Man kan här ta in föräldrautbildning för små barn och före födelsen.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att presidiet lägger förslag till samordning av ANT och BRÅ grupperna
att befintliga arbetsgrupper blir kvar som tidigare
att utse Mona Svegås och Gun Broberg-Hansson att ingå i Familjecentralsgrupp
att Gerd Melin ersätter Gun Broberg-Hansson i Allergigruppen
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FHR §5
Rapporter
Minnesanteckningar från de arbetsgrupper som varit sen senaste FHRmötet bilägges: ANT,
Arbets-Fritidsmiljö, Maten-Rörelse, BRÅ arbetsgrupp.
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FHR §6
Mötesdagar 2004
Följande mötestider bestämdes: 25/2 kl. 13.00, 14/4 kl. 13.00, 3/6 kl. 09.00 Obs! 13/9 kl.
13.00, 27/10 kl. 13.00 och 6/12 kl. 13.00
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FHR §7
Övriga frågor
Intresse för utbildning i folkhälsoarbete efterfrågades. Örebro universitet har sedan flera år
inbjudit till en tiopoängsutbildning i ”Folkhälsoarbete i kommunen”. Årets utbildning startar
snart och är alltså för sent att anmäla sig till. Vi behöver en längre framförhållning om vi skall
kunna vara med på en sådan omfattande utbildning men visst intresse finns.
Frågan om rehabbad på TanumStrand har överlämnats från KS till FHR med beslut att avsätta
45.000 kr om FHR avsätter lika mycket. Efterforskningar har visat att tiderna för 2003 inte
utnyttjats tillräckligt varför man skulle kunna minska omfattningen till hälften, och även
kostnaden. Om KS står kvar vid sitt beslut om pengar och inte avkräver FHR motsvarande
belopp skulle man kanske kunna hitta tider som tillgodoser de berörda grupperna.
Kommunala Handikapprådet och Pensionärsrådet skall få säga sin mening om ett förslag på
tider.
Eva Franzén rapporterade om en Närsjukvårdsgrupp för Tanum och Strömstad där
representanter för primärvården och kommunerna samt Strömstad sjukhus ingår. Gruppen
skall ha ett hälsofrämjande perspektiv. En handlingsplan har skrivits. Man prioriterar äldre
multisjuka och psykosocialt team där arbetsgrupper bildats. Det finns även ett utbildningsråd
och här tänker man sig ett samarbete med folkhälsoråden i att anordna föreläsningar om t.ex.
fallolyckor.

