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FHR § 26
Synskadades förening i Tanum
Ewa Arvidsson, Martin Jansson och Solveig Ek besökte oss för information om synskador
och föreningen. Synskadades förening i Strömstad-Tanum har 50 medlemmar. Man räknar
med att 1 % av invånarna har synskador vilket betyder att det finns många fler som skulle
kunna vara med. De flesta i föreningen är äldre vilket försvårar ytterligare. Om samhället
hade varit anpassat hade synskadade inte varit lika handikappade. Utemiljön är viktig, att
kunna handla och ta sig till olika aktiviteter. Föreningen bistår medlemmarna med stöd. En
syn- och hörselinstruktör är viktig för att stödja i vardagssysslor. Färdtjänst fungerar inte
tillfredställande. Det blir långa väntetider och man kommer inte fram i tid. Detta försvårar
bl.a. i att ha ett arbete. Klagomål når inte kommunen för att systemet haltar. Tidigare fick man
bidrag till hjälpmedel vilket man inte får i samma utsträckning längre. Det går åt mycket tid
om man är synskadad, allt tar längre tid. Vi fick prova hur det är att vara synskadad genom att
använda olika glasögon som begränsar synen.

FHR § 27
Ansökningar till Folkhälsorådet
Följande ansökningar har inkommit sedan senaste mötet i folkhälsorådet: Projekt
”Tillsammans skapar vi delaktighet”, Orientering i Tanum och Behandlingsstolar för hår- och
fotvård. Presidiet har behandlat ansökningarna och har förslag till beslut.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja projekt ”Tillsammans skapar vi delaktighet” 147 000 kr
att bevilja Berättandets kraft 70 000 kr
att bevilja Orientering i Tanum 15 000 kr

FHR § 28
Folkhälsoplan och budget
Folkhälsostrategen föredrog folkhälsoplan och budget för 2018.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att godkänna folkhälsoplan och budget för 2018
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FHR § 29
Folkhälsopris 2018
Följande är föreslagna till folkhälsopriset: Tanums gammeldansförening, Karin Johansson,
barnmorska på familjecentralen i Tanum och Njål Stendal, läkare på Kvarterskliniken i
Tanum. Presidiet har behandlat nomineringarna och har förslag till beslut.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse Tanums gammeldansförening till 2017 års folkhälsopristagare

FHR § 30
Rapporter från nämnderna/organisationerna
Representanterna rapporterade från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Tekniska nämnden
Korsningen vid Gästis är färdig. Avtal med Trafikverket om cykelväg Slottet-Hamburgsund.
Trafikverket lägger inga pengar så kommunen betalar själv. Beräknat tre år till färdig
cykelbana. Nämnden satsar extra medel på lekplatser. Idrottshallen är inte handikappanpassad
för rörelsehindrade och man skall utreda hur man kan förbättra.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Alla kommuner i Fyrbodal är med i samverkande sjukvård. En behovsanalys av folkhälsa bl.a.
fysisk aktivitet, psykisk och fysisk hälsa skiljer sig lite mellan kommuner och regionen. Hälsa
på lika villkor (HPLV), undersökning på nationell nivå, skall genomföras nästa år. Regionen
satsar medel vilket innebär att varje kommun får 800 extra enkäter. Konferensen Förebygg.nu
har genomförts. Olika uppfattningar om innehållet.
Omsorgsnämnden
Samverkande sjukvård innebär att läkare kan åka hem till svårt sjuka.

FHR § 31
Rapporter
Folkhälsoforum 27/10
Hälso och sjukvårdsnämnden bjuder varje år in kommunpolitiker för en halvdag där man
belyser gemensamma frågor. Denna gång var Jan Linde inbjuden för att prata om ”Folkhälsa
är politik”. Det är svårt att locka kommunpolitiker till dessa halvdagar.
Våld i nära relationer, handlingsplan
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Handlingsplanen, som nu är klar, består av flera olika där Omsorg, Barn och utbildning,
Familjecentralen, Folktandvården, Polisen och Närhälsan har sina planer. Detta arbete
kommer att fortsätta och utvecklas så planen är bara en början. Varje verksamhet kommer att
se över hur man vill fortsätta och arbetsgruppen kommer att hålla ihop det hela.
Folkhälsokommissionen, dialogdag 20/10
Kommissionen har nu slutfört sitt arbete och lämnat över rapport till regeringen. Detta
kommer förmodligen att resultera i en proposition i vår. Besluten i riksdagen kommer att ligga
till grund för den framtida folkhälsopolitiken. Denna dialogdag arrangerades av regionen och
ordförande för kommissionen, Olle Lundberg, var inbjuden.
HSN dialog 31/10
Hälso och sjukvårdsnämndens presidie bjuder varje år in sig till kommunen för att träffa
presidierna från KS, ON och BUN. Dessutom deltar en del tjänstemän. På dagordningen
gällande folkhälsa denna gång var folkhälsorådens funktion, Ungdomsmottagningen och Våld
i nära relationer.
Nätkränkningar föreläsning Olle Cox, 31/10 och 1/11
Som ett led i arbetet med Våld i nära relationer har det varit föreläsningar om Nätaktiviteter.
Brottsofferjouren betalade för detta och Olle Cox från Brottsofferjouren var inbjuden för att
förmedla kunskap kring Nätet och hur barn och ungdomar använder det. Det var två
föreläsningar, en på kvällen den 31/10 för allmänheten på Futura som samlade ca 20
deltagare, mest föräldrar och några ungdomar, och en nästa dag för pedagoger och annan
skolpersonal samt fritidsledare och där deltog ca 130 personer.
Äldreföreningsträff 13/11
Solveig Ek från Synskadades förening var inbjuden för att informera om synskador. Träffen
var på Fjällbacka Service och vi besökte ”Ljusrummet” där boende och deras anhöriga kan
boka tid för att sitta i en artificiell miljö inredd med solstolar och starka lampor som skapar
värme. Övriga Fjällbackabor kan boka in sig i mån av plats. Vi besökte också ”Utegymmet”
som har några år på nacken och börjar bli lite chanserat. Det används inte så mycket.
Vänd skolfrånvaro till skolnärvaro och ökad gymnasiebehörighet 27/11
En konferens som anordnades av Hälsokällan och som var i Trollhättan. Där presenterades
statistik på orsaker till skolresultat och flera verksamheter från olika kommuner som arbetar
med att förbättra skolresultat. Från Tanum var vi sju deltagare, en politiker och personal
främst från skolan, som kommer att träffas för att se hur vi kan förbättra i Tanum.
Grupper som har haft möte sedan senaste FHR-mötet: Jämställdhetsarbetsgrupp och
Äldreföreningsträff.

FHR § 32
Tider för möten i Folkhälsorådet nästa år
Förslag på tider: 6 februari, 27 mars, 8 maj, 4 september, 23 oktober och 27 november. Alla
tider kl. 13.00.
Beslut
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Folkhälsorådet beslutar
att godkänna föreslagna tider för folkhälsorådet 2018

FHR § 33
Övriga frågor
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