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FHR § 33
Folkhälsoplan och budget 2016
Förslag till folkhälsoplan och budget för 2016 föreligger. Mötet har att ta ställning till dessa.
Folkhälsosamordnaren föredrog folkhälsoplan och budget. I matrisen har några av Barn och
utbildnings mål hamnat under Omsorgen vilket skall justeras.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta folkhälsoplan och budget för 2016

FHR § 34
Arbetsordning för folkhälsorådet
Vid Folkhälsorådets möte 3 november 2016 behandlades Arbetsordning för folkhälsorådet.
Efter diskussion återremitterades ärendet till presidiet och personalchefen. Föreligger nu
omarbetat förslag till arbetsordning.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta Arbetsordning för folkhälsorådet

FHR § 35
Motion om en giftfri vardag
Kajsa M tog på övriga frågor vid senaste folkhälsorådsmötet upp en motion om en giftfri
vardag. Denna har hamnat hos staben för handläggning. Presidiet har diskuterat motionen och
tycker den bör lyftas som en punkt på detta möte. De berörda verksamheterna kommer
förmodligen att få göra en inventering av material. Det kan behövas extern experthjälp och då
kanske Folkhälsorådet blir inblandat.

FHR § 36
Rapport från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterar från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Barn och utbildningsnämnden
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Vid senaste mötet diskuterade man angående utbildning i utomhuspedagogik att ha inriktning
världsarv och förlägga den till Vitlycke museum.
Omsorgsnämnden
Förvaltningen arbetar med verksamhetsplan och att få in folkhälsomålen i den. Annars
handlar det mycket om flyktingar och integration.
Kvaterskliniken
Man har många hälsokontroller av flyktingar, men det är ibland svårt att nå dem. Oklart vem
som har ansvar att kallelser går fram och förstås språkligt. Det är viktigt att nå flyktingar då
de kan ha smittor som behöver behandlas. Barnen finns inom barnomsorg och skola och kan
föra smittor vidare.
Tekniska nämnden
Mycket diskussion om städupphandling där man denna gång har bättre kontroll. Man är
engagerad i att ordna boende för flyktingar. Mycket diskussioner om VA där det finns olika
politiska åsikter.
Miljö och Byggnadsnämnden
Man har ordnat en heldag om kretslopp där också Tekniska deltagit. En ny VA-policy ska
arbetas fram.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Det har skrivits avtal om samverkande sjukvård. 1177 och 112 kan be kommunens
sjuksköterska att åka ut på besök. Detta ersätts från regionen. Nattjouren i Strömstad blev
förlängd med tre månader till sista mars.

FHR § 37
Mötestider 2016
Föreslagna mötestider 2016: 16 februari, 5 april, 17 maj, 13 september, 25 oktober och 13
december. Alla i Bullarsalen.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att fastslå de föreslagna tiderna

FHR § 38
Rapporter
HBTQ-verksamhet
Dan har haft kontakt med Jon Larsson som håller på att bilda ett nätverk. Man planerar
HBTQ-dagar i sommar, men man har som ambition att arbeta långsiktigt genom att få in
frågorna i organisationer och företag.
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Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
Planen antogs av kommunstyrelsen den 14 december. Omsorg och Barn och ungdom har
områden att undersöka och arbeta med under 2016. Tekniska och Räddning har diskuterat
men inte kommit fram till något område, men räknar med att göra det nästa år. Miljö och
Byggnad har uppmärksammat frågan.
Föreläsning Daniel Mendoza på Futura 4 november
En välbesökt föreläsning där de flesta omdömen varit positiva. Folkhälsorådet kommer att
täcka underskottet.
Möte med Grannsamverkansföreningar 1 december
Louise, Henric från polisen och Dan träffade föreningarna och informerade om brottsstatistik,
förhållningssätt i sociala medier och enkät om trygghet och säkerhet. Föreningarna
rapporterade om läget inom sitt område. Det finns elva föreningar i kommunen varav sex
deltog. Några större föreningar har flera grupper med en kontaktperson för varje grupp.
Sårbarhets och riskanalys
Peter Berborn, säkerhetssamordnare, ansvarar för en sårbarhets och riskanalys. Ett område är
Social oro och där har Dan lämnat bidrag som handlar om ökad arbetslöshet pga.
Flyktingsituationen, mobbning och självmord.
Folkhälsoforum i Fyrbodal 12 november
En av HSN anordnad dag för erfarenhetsutbyte HSN-kommun. Det var några föreläsningar
om exempel på verksamhet och därefter gruppdiskussioner om hur man ser på
folkhälsoarbete.
Folkhälsopriset i massmedia
Strömstad tidning har skrivit en artikel om årets folkhälsopris som tilldelas Christer
Andersson. Denna artikel har sedan tagits in av Bohuslänningen och Björklövet. Radio Prime
har också haft ett inslag.
Socioekonomisk analys om invandringens effekter, utbildningsem 26 december på Futura
50 st. var anmälda och 40 kom. Lite blandade uppfattningar om dagen. Situationen om
flyktingmottagande som beskrevs utifrån ett socioekonomiskt perspektiv har ändrats mycket
sedan denna dag bokades och är därför inte lika aktuell längre. Flyktingsamordnaren från
Sandviken var intressant genom sin bild av hur det är att ta sig fram i det svenska samhället.
Teknikprojekt inom Omsorgen
Slutrapporten är klar och distribuerad. Verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas inom
den ordinarie verksamheten.

FHR § 39
Övriga frågor
Antibiotikaresistens
Dan har blivit uppringd av Clas Toreld som vill uppmärksamma situationen med
antibiotikaresistens. Han har ett samarbete med Jörgen Allansson som är läkare på
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Kvarterskliniken. Vi skulle kunna bjuda in dem till ett kommande folkhälsorådsmöte i vår. De
skulle också kunna bli inbjudna till Äldreföreningsträffen i vår.
Ipadsarkivet
Det är svårt att ta emot handlingar från Dan om man har Ipad. Det finns ett system som heter
Ipadsarkivet som man kan skicka i. Dan tar kontakt med Sofia Reimbert på kansliet för att
lösa detta.
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