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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

Datum

2016-09-07

Folkhälsorådet

Plats och tid
Beslutande

Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13:00-16:00
Ledamöter

Per Eriksson (S) ordförande, kommunstyrelsen, Bengtsfors
kommun
Kenneth Carlsson {L) vice ordförande, Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Carl Kullgren (L) kommunstyrelsens sociala utskott, Bengtsfors
kommun,
Christina Lundqvist (S) kommunstyrelsens tekniska utskott,
Bengtsfors kommun
Lena Grönlund (S) kommunstyrelsens utbildningsutskott,
Bengtsfors kommun
Carina Halmberg (S) Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ersättare

Susanne Öhm (S) kommunstyrelsens allmänna utskott,
Bengtsfors kommun
Solveig Nettelbo (S) kommunstyrelsens tekniska utskott,
Bengtsfors kommun
Besnik Dautaj (S) kommunstyrelsens utbildningsutskott,
Bengtsfors kommun

Övriga närvarande

Göran Eriksson kommunchef
Sara Gyllenberg folkhälsostrateg
Roland Jernberg § 18
Irene Malmberg§ 18

Justerare

Kenneth Carlsson {L)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Bengtsfors den ** september 2016

Underskrifter
Paragrafer

18- 24

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum

2016-09-07

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-~ ')...6

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Datum då anslaget tas ned

Sara Gyllenberg
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 17

Folkhälsostrategens samt ledamöternas
återrapportering
Folkhälsostrateg redogör för aktuella frågor som rör folkhälsorådets arbete.
Under sommaren har sommarlovs aktiviteter drivits på olika platser i
kommunen för barn och unga med gott resultat. Kulturchefen är inbjuden
till dagens möte och kommer att föredra mer ingående.
Folkhälsostrategen i Bengtsfors kommer finnas med som ersättare i RUFF
(Regional utveckling för folkhälsoarbetet) för Fyrbodal.
Vid konferens och nätverksträff för folkhälsostrateger i Fyrbodal,
meddelade bland annat från regionens sida att, fullföljda studier kommer
att få stort fokus, vilket också stämmer överens med det lokala
prioriterade folkhälsoområde för 2017.

Representanter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, representant från
tekniska utskottet, representanter från sociala utskottet samt representanter
från utbildningsutskottet har inget att redogöra för.

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen,

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 18

Redogörelse

av folkhälsodata

Vid folkhälsorådets sammanträde i november 2015 beslutades,§ 34, att
välfärdsbokslutet endast ska redogöras för i slutet av varje mandatperiod. I
beslutet togs även att Folkhälsomyndighetens kommunspecifika faktablad ska
presenteras åren där emellan.
Faktabladet har likt välfärdredovisningen sin utgångspunkt i de 11 nationella
folkhälsomålen och börjar med kort bakgrundsfakta.
Se bilaga l.

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 19

Delårsbokslut
Folkhälsosamordnare redogör för folkhälsorådets budgetutfall under årets
första sex månader.
Budgeterat

Förbrukat

Strategiskt arbete

110 000

65 580

Prioriterat område

450 000

194 877

Totalt

560 000

260 457

Några av de insatser/projekt som budgeterades för 2015 och fortsatte in i 2016
har visat att det inte kommer att förbruka hela den budgeterade summan.

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 20

Besök
Kommunens kulturchef i samarbete med vik. Folkhälsostrateg skickade in en
ansökan till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) om
bidrag för sommarlovsstöd för 2016.
Aktiviteterna planerades in under sommarlovsveckorna 28-30 tillsammans
med Sensus Studieförbund och Studieförbundet Vuxenskolan för barn och
unga mellan 8-15 år i Bengtsfors. Samt under veckorna 27- 30 tillsammans
med HDK Steneby för barn och vuxna i alla åldrar i Billingsfors.
Aktiviteterna som var gratis för barnen och varierade i allt från musik, att
måla eller vara ute i naturen.
Man valde även att erbjuda extra simlektioner för boende på HVB.
59 barn/unga deltog på sornmarlovsaktiviteter i Billingsfors och 31 barn/unga
deltog på sommarlovsaktiviteter i Bengtsfors i åldrarna 6-15år. För simskolan
deltog 39 unga, tyvärr brast det i kommunikation och upplevelsen av att
vattnet var för kallt så resultatet blev varierat.
Återrapportering kommer att ske till MUCF. Förhoppningen är att kunna
ansöka för sommarlovs stöd även för 2017.

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 21

Besök
Vid folkhälsorådsmötet i maj 2015,§13, inkom och beviljades medel till
Sensus för "Föräldraskap i ny kultur för nyanlända". Sensus ihop med Anita
Andrén besökte folkhälsorådet och berättade om verksamheten.
3 grupper var av två mammagrupper och en pappagrupp. Samtliga i grupperna
har fått uppehållstillstånd, några med barn i Sverige andra inte. Enligt Anita,
som är studiecirkelledare, fanns det mycket att prata om i kulturskillnader till
mindre vardagliga föräldrabekymmer. Varje grupp träffades vid sex tillfällen
á två studietimmar och en önskan att fortsätta har uttrycks i grupperna.
Sensus har under maj månad 2016 ansökt om nya tillfällen för "Föräldraskap i
ny kultur för nyanlända", den ansökan är beviljad av folkhälsorådet,§ 13.

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen samt vill ha en fortsatt dialog med
Sensus om temat föräldrastöd.
Folkhälsorådet beslutar att ge Kenneth Carlsson, som rep. HSN, i samråd med
Per Eriksson, ordförande, mandat att fördela om 175tkr samt överskott från
samordnare för föräldrastödsmedel, inom området föräldrastöd.

Utdragsbestyrkande
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2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 22

Målsättningar för prioriterat folkhälsoområde

inför 2017

På Hälsopolitiska ledningsgruppens möte 2009-09-25, § 22, beslutades om en
ny arbetsmodell för folkhälsoarbete i kommunen. Den nya arbetsmodellen
innebar bland annat att ett prioriterat område ska sättas för varje år. Det
prioriterade området beslutas utifrån diskussioner om behov och möjligheter
med kommunala verksamheter och externa aktörer. Vid årets sista
folkhälsorådsmöte ska medel fördelas till olika insatser inom det prioriterade
området.
På folkhälsoråds mötet den 8 juni, beslutades § 16, att Ökad studiemotivation i
Bengtsfors kommun ska bli det prioriterade folkhälsområdet för 2017. Rådet
gav även i uppdrag till presidiet att vid möte den 7 september ge förslag på
vilka målsättningar som ska definiera det prioriteradeområdet.
Nedan visas ett förslag från presidiet under ökad studiemotivation:

a

Drogförebyggandearbete
Skolavhopp
Mobbning
Våld
Kost
Fysiskaktivitet
Psykiskhälsa
Tillgänglighet

Föräldrastöd
läs kunnighet
Familjecentraler
Alternativa studieformer
Hälsofrämjande skolutveckling
Kognitiv utve ekling
Trygghet
Demokrati

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 23

Ansökningar för hälsofrämjande föreningsutveckling
Bakgrund
Folkhälsorådet beslutade 2016-06-01 att förlänga 2016 års ansökningsperiod
för hälsofrämjande föreningsutveckling till 15 augusti. Folkhälsorådet
beslutade vidare att omfördela 7 tkr inom ramen från det prioriterade
folkhälsoområdet till förmån för föreningsansökningar. Den totala summan
som föreningar kunnat ansöka om uppgick därför till 30 tkr.
Analys
Ansökningsperioden gällande medel för hälsofrämjande föreningsutveckling
förlängdes till den 15 augusti 2016. Trots att möjligheten att söka medel ur
folkhälsorådet upprepade gånger har annonserats via lokaltidning,
kommunens hemsida och sociala medier har ingen ansökning inkommit.
Bengtsfors kommun har flertal aktiva föreningar som löpande arbetar ideellt
med familjestärkande aktiviteter. Många föreningar ansöker om
folkhälsomedel utanför ansökningsperioden vilket bör tas i beaktning även i
det här fallet.

Beslut
Folkhälsorådet beslutar att de medel á 30 000 kr som avsatts för att stärka
arbetet med hälsofrämjande föreningsutveckling 2016, istället används till en
pott för spontanansökningar från föreningar i kommunen som vill arrangera
familjestärkande aktiviteter.
Folkhälsorådet beslutar också att ansökningsdatum för hälsofrämjande
föreningsutveckling ska tas bort även framöver.
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2016-09-07

Folkhälsorådet

FHR § 24

Kommande

konferenser

Folkhälsoforum i Uddevalla. Boka datumet 11 november, kl.13-16.

Beslut
Folkhälsorådet tar del av informationen.
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