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FHR § 14
Mandat i arbetsgrupper
Folkhälsorådets arbetsordning med arbetsgrupper har funnits sedan 2001. Ledamöterna
uttryckte missnöje med den tidigare arbetsordningen där man inte tyckte man var delaktig i
besluten och därmed verksamheten. Genom arbetsgrupperna skulle man få möjlighet att
påverka inriktning och verksamhet. Därefter har en delegering av ansvar skett, även
ekonomiskt.
Deltagarna i Folkhälsorådets arbetsgrupper utses till största delen i Folkhälsorådet, men det är
viktigt att man har mandat att ingå från den nämnd, förvaltning eller arbetsplats man är
utsedd.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att rapport från Folkhälsorådet och arbetsgrupper skall ske till nämnder och förvaltningar.

FHR § 15
Välfärdsbokslut 2006
Välfärdsbokslutet föredrogs. Folkhälsorådet har att avgöra hur man sprider välfärdsbokslutet
och verkar för att det används som underlag vid planering och beslut.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att verka för att Välfärdsbokslutet föredras i kommunfullmäktige och
att arbetsgruppen ombesörjer att nämnderna får erbjudande om föredragning av
Välfärdsbokslutet

FHR § 16
Folkhälsa i samhällsplaneringen
Folkhälsorådet har att ge direktiv till arbetsgruppen. Ann-Carin Andersson hade tillställt rådet
ett underlag med punkter som utgångspunkt för en diskussion.
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Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, att delta i arbetsgruppen och
att en avstämning av arbetsgruppen sker senast på Folkhälsorådets sista möte i år.

FHR § 17
Rapporter
Ordförande-folkhälsosamordnarträff i Strömstad 19 mars. Minnesanteckningar biläggs.
Kommande avtal mellan kommunerna och Hälso- och Sjukvårdsnämnden diskuterades.
Nämnden är positiv till ett nytt avtal som handlar om fyra år eller två plus två år. Det kan
också bli en indexreglerad ökning av Folkhälsorådets medel. FYSS/FAR diskuterades och det
är svårt i alla kommuner att få fart i receptförskrivningen. Gemensamma välfärdsbokslut
diskuterades, kanske en möjlig samordning i Fyrbodal. HSN kommer att besöka KSAU och ta
upp bl. folkhälsoavtalen. Krister Olsson, Christer Andersson och Johanna Wallin informerade
om Leader programmet för en eventuell samverkan. Det kommer att bli en gemensam
utbildning för folkhälsoråden, framförallt för de nya ledamöterna med förhoppningsvis ett
första tillfälle i vår.
Vuxen-Arbetsliv nätverksträff
Jenny informerade om sitt hälsoprojekt. Tanums Fönster var intresserade av Jennys tjänster
för ledarutbildning i ämnet Hälsa. Olle informerade om alkolås i kommunens minibussar som
funnits sedan i somras. Vi diskuterade att ha en större föreläsning till hösten och förmodligen
blir det så. Jannike informerade om rökförbud för personal som Omsorgen införde i januari.
Det skall utökas till att gälla all personal i kommunen. Olle informerade om
ledarskapsutbildningen där den första omgången är genomförd. Företagen gav en
lägesrapport.
Konstsamtal, föreläsning Britt-Maj Wikström
Inom projektet konstsamtal för äldre har projektledare Claudia Theel ordnat en föreläsning
om betydelsen av konstsamtal som Britt-Maj Wikström har forskat i. Det har visat sig att man
får fysiska förbättringar som minskat blodtryck och bättre tarmfunktion hos dem som deltagit.
FYSS/FAR föreläsning Mats Börjesson
För att stimulera till fler recept för fysiskt aktivitet har primärvårdspersonalen haft en
föreläsning med Mats Börjesson, kardiologläkare från Sahlgrenska sjukhuset. Han gav många
bevis för att fysisk aktivitet har stora effekter på hälsan. Han menade att det är effektivare än
många mediciner och ger till och med större effekt än att sluta röka.
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Arbetsgruppernas minnesanteckningar sen senaste FHR mötet biläggs. Vuxen-Arbetsliv
nätverket, Äldregruppen, Kommun i rörelse, BRÅ styrgrupp.
Bengt rapporterade från Äldregruppens möte med föreningarna den 16 april.

FHR § 18
Övriga frågor
Vi skall bjuda in Lasse Skoglund, Korpen om ”Kommun i rörelse” till nästa FHR.
Utanförskapsutbildningen som Paul Carlsson håller i kommer att ha en utställning i Galleri
Ranrike med början 2 maj.
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