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Kommunstyrelsen
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Miljö och Byggnadsnämnden
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Barn och Utbildningsnämnden
Barn och Utbildningsförvaltningen
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Personalavdelningen

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Andreas Roos.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer 8-13
Tid: 13.00-16.15
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FHR §8
Val av förste vice ordförande
Folkhälsorådet beslutade vid senaste mötet att förste vice ordförande skall utses för en
mandatperiod. Rådet beslutade vidare att bordlägga valet av förste vice ordförande för
innevarande mandatperiod till detta möte.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Roger Wallentin till förste vice ordförande under förutsättning att han tackar ja.

FHR §9
Utbildning av rådets ledamöter
Det är flera nya politikerledamöter i Folkhälsorådet och frågan är hur behovet av utbildning i
kunskaper om folkhälsa är. Det har diskuterats en gemensam utbildning för folkhälsoråden i
norra Bohuslän, framförallt för nyblivna ledamöter. Det utesluter inte att ”gamla” ledamöter
också kan erbjudas möjlighet. Gerd M och Dan A träffar den 19 mars de andra ordförandena
och folkhälsosamordnarna i norra Bohuslän för att diskutera gemensamma frågor där
utbildning är en.
De nya ledamöterna är positiva till att delta i en utbildning. Ett önskemål var att även
tjänstemännen erbjudes möjlighet att delta. Utbildningen kan kanske i vissa delar vända sig
till politiker respektive tjänstemän.

FHR §10
Folkhälsomål i nämnderna
Förra året tillsatte Folkhälsorådet en arbetsgrupp av tjänstemän för att arbeta med införande
av folkhälsomål i nämnderna. Arbetsgruppen rapporterar hur långt man kommit.
Folkhälsorådets politikerledamöters roll i detta sammanhang behöver lyftas upp och bli
tydligare.
Arbetsgruppen har haft ett möte sedan senaste FHR mötet men det var få närvarande varför
representanterna i gruppen rapporterar direkt.
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BUN har valt ett mål ur Alkohol och Drogpolitiska programmet, föreningarna skall ha en
alkoholpolicy, som ett mål. De diskuterar två andra mål, att inrätta en familjecentral och
miljön i skolmatsalarna, som möjliga.
ON har haft frågan på möte och arbetar med den. Politikerna vill ha mer tid för att kunna
bestämma sig.
I MBN har man bestämt att välja ut två mål ur nuvarande folkhälsoplan till nästa möte.
Andreas R är inkopplad som tjänsteman. Han håller även i TN.
KS har Dan A informerat när folkhälsoplanen föredrogs på senaste mötet. Olle T ansvarar för
att frågan behandlas vidare.
FHR §11
Arbetsgrupperna
Folkhälsorådets arbetsgrupper är av två slag, kontinuerliga och tidsbegränsade. De
kontinuerliga ansvarar för något område i Folkhälsoplanen och är i nuläget ANT-grupp,
Äldres hälsa och Maten-Rörelse. De tidsbegränsade har ofta ett uppdrag och är i nuläget,
folkhälsomålsgrupp och Familjecentral. De flesta deltagarna i arbetsgrupperna är tillsatta av
FHR men i nästan alla ingår även andra deltagare. Dessutom deltar FHRs medlemmar i andra
grupper kopplade till folkhälsa som BRÅ, SKA-rådet, FÖP Hamburgsund och Hälsokällan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framfört ett förslag att inrätta en arbetsgrupp för
offentliga miljöer.
Rådet har att se över befintliga arbetsgrupper och ev. tillsätta nya samt besätta dessa.
Ett förslag är att tillsätta en arbetsgrupp för offentliga miljöer. Uppgiften skall vara att se hur
vi kan påverka miljöer att blir mer hälsofrämjande och bedöma vilka farliga miljöer vi har
omkring oss och hur vi påverkas.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att inrätta en arbetsgrupp kallad Folkhälsa i samhällsplaneringen och till denna utse Birgit
Ekholm, Andreas Roos, Thorgny Fransson och Dan Andersson
att till arbetsgruppen Äldres hälsa utse Bengt Widengård, Birgit Ekholm, Roland Isaksson
och Dan Andersson.
att till ANT-gruppen utse Susanne Karnström, Mona Svegås, Karin Gabrielsson och Dan
Andersson
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att till arbetsgruppen Maten-Rörelse utse Karin Gabrielsson och Dan Andersson.
Folkhälsorådet kan fylla på med ytterligare deltagare i grupperna vid kommande möte. I en
del grupper ingår andra som är berörda av området och det kan även komma in nya som
grupperna vill ha med.

FHR§12
Rapporter
Hälsa, ekonomi, ledarskap. Högskolan Väst Uddevalla 1 mars. rapporterade Dan A från.
”Ingen ser oss” om mäns våld mot kvinnor. Grebbestads Folkhögskola 9 mars Bland annat
deltog Birgit E, Susanne K, Karin G och Dan A som rapporterade

FHR§13
Övriga frågor
Förslag att bjuda in någon att föreläsa. Gärna med koppling till något område i
Folkhälsoplanen. Ledamöterna uppmanas att komma med förslag.
Thorgny tog upp frågan om jämställdhet och vi diskuterade avsaknaden av en kommunal
jämställdhetsplan.
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