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Till att jämte ordförandeden justera protokollet utsågs Birgitta Nilsson.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 8-12
Tid: 13.00- 16.15
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FHR § 8
Kultur och fritids folkhälsoverksamhet
Kultur och fritid har senaste åren och i år tilldelats medel från Folkhälsorådet för olika
folkhälsoinsatser som Kulturpool, Kurs i feministiskt självförsvar, Utbildning av trygghetsråd,
”Leva hela livet” kultur Östanvind, ”Hemma hos musik” i hemtjänsten, Integration på
fritiden, Smart Drag Tanum, Genus och jämställdhet och Skolbiblioteksutveckling. Petter
Öhnell, kultur och fritidschef, och Jessica Jonasson, fritidssamordnare berättade om
verksamheterna.
Petter informerade
Skolbibliotekarie skall motverka ovana att läsa genom att arbeta med skolorna. Dess roll är att
främja läsandet. Rekrytering är avslutad och Susanne Randerhof har fått tjänsten och börjar 8
maj. Tjänsten är tills vidare. Susanne är duktig på informationssökning, även i massmedia.
Man kommer att sammanföra tjänster till en enhet med litteratur, konst och massmedia.
Hemma hos musiken fortsätter under våren eftersom det blivit pengar över. Fortsättningen
kan bli att Kulturpolen kan kopplas dit. Det har varit svårt att komma in i hemmen.
Kultur på Östanvind är avslutat. Gunnel Berlin kan fortsätta genom Kulturpolen.
Jessica informerade
Feministiskt självförsvar ordnades 2014 genom Ungdomsteamet som anlitade en organisation
från Göteborg. Polisen initierade då de tyckte att flickor utsatta för våld hade ökat.
Utbildning Trygghetsråden i februari-mars 2016 genom Visionsfabriken. Ny utbildning 2017
som Jonas Nilsson håller i.
Smart Drag Tanum startade 2003 och är en kontraktsskrivning för elever i högstadiet som
förbinder sig att inte använda tobak under ett år. Ligger vilande i år. Tobaksfri duo kommer
att ersätta där föräldrarna blir inblandade.
Genus och jämställdhet kommer att ske genom utbildning av fritidspersonal och genomföras
av en organisation som heter Make Equal, en organisation med metod i jämlikhet.
Utbildningen genomförs under två dagar, första dagen information, andra skriva en
handlingsplan. Genomförs troligen i maj.
Integration på fritiden har inte genomfört som planerat varför det finns pengar kvar. Man har
haft streetdance på sportlovet och Hamburgsundskolan har fått medel till en resa till Oslo som
ingått i deras verksamhet mot främlingsfientlighet. En del av medlen har förts över till andra
verksamheter och resten kommer att användas i år.
FHR § 9
Familjecentralen
Linn, Carina, Ann-Charlott, Linda och Kazar berättade om verksamheten. Familjecentralen
har funnits i drygt åtta år. Under senaste året har verksamheten utökats, framförallt beroende
på flyktingsituationen. Nya insatser handlar om språkkafé där man försöker nå de som inte går
på SFI, bad med barn för nyanlända på Tanum Strand och Samtal kring dukat bord som stöds
av Folkhälsorådet. Det går att läsa mer i verksamhetsberättelsen som skickats ut tidigare. Det
har också en hemsida och finns på Facebook.
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FHR § 10
Välfärdsbokslut 2016
Välfärdsbokslutet är nu färdigt och folkhälsostrategen presenterade detta. I år är meningen att
det skall föredras i nämnderna och ledningsgrupper. Det presenteras också på några APT.

FHR § 11
Rapporter
Medborgarlöften
Polisen och kommunen har skrivit på en överenskommelse om medborgarlöften. BRÅ ställde
sig skeptiska till polisens förslag till en början men bestämde sedan att stödja det. Det nya
som tillkommit är mobilt poliskontor som finns en dag i veckan uppdelat på Tanumshede och
Hamburgsund.
På väg – med gemensam kraft, seminarium i Göteborg 27/2
Regionen har bestämt att fokusera på godkänd skolgång i åk. 9 och denna dag handlade om
utredning och handlingsplan som syftar till att förbättra godkända betyg.
Partnerskapssatsning i Fyrbodal för sociala investeringsmedel, Vänersborg 1/3
Fyrbodal har fått 15 miljoner av sociala investeringsmedel i regionen. Det är oklart hur de
skall användas och denna dag syftade till att få mer klarhet i detta. Lennart Christensson, Bo
Hedström och Dan A deltog. Det blev ingen större klarhet vilka kommuner eller vilken
inriktning detta skall få.
Presidieträff med Strömstad 21 mars
Ämnen som diskuterades var sociala företag, uppföljning av utbildningsdagar i psykisk hälsa i
Strömstad, drogvaneundersökningen, gemensamma föreläsningar, filmvisning om våld i nära
relationer i Strömstad 27 april och integration.
Våld i nära relationer
Arbetsgruppen har träffats och utökats med fritidssamordnaren. Gruppen har bestämt att
deltagarna skall lämna in handlingsplaner för sina verksamheter senast sista oktober. Därefter
kommer den sammanställda handlingsplanen presenteras i olika instanser.

FHR § 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor
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