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FHR § 13
”Samtal kring dukat bord”
Folktandvården har fått medel från Folkhälsorådet för att arbeta med kost för
invandrarfamiljer på Familjecentralen. Karin Blidberg, tandsköterska, informerade. Förutom
Karin deltar två tandhygienister i verksamheten. Träffarna sammanfaller med språkkafé och
därför deltar också kurator och språkstödjare från familjecentralen. Det har varit fem träffar
hittills och skall vara ytterligare sju. Olika familjer är med varje gång, 10-15 besökare, mest
mammor med barn upp till två år. Erfarenheten är att de äter bra lunch och middag, men
sämre frukost och mellanmål. De har dålig tandhälsa så de undervisas i tandborstning och att
hjälpa barnen. Man har haft information om var man hittar bra mat i affärerna, vissa varor de
är vana vid finns inte här. En del åker långt för att handla detta. Man använder en sockerpärm
med bilder och uppmanar att undvika småätande. Varje träff avslutas med frågestund och
diskussion.
Vi diskuterade fortsatt verksamhet efter denna kurs. Behovet och hur det skulle kunna
finansieras och organiseras. En utvärdering kommer att göras efter avslutad kurs och därefter
får man besluta.

FHR § 14
Folkhälsomål i nämnderna
Ledamöterna rapporterade om arbetet med folkhälsomål i budgetprocessen som ligger till
grund för egna folkhälsoinsatser och för att söka medel från Folkhälsorådet. Sista
ansökningsdag är 15 oktober.
KS. Dan A har skrivit ett förslag till Ulf Ericsson, kommunchef, som skall ingå som
övergripande del i kommunens budget. Louise T och Dan A skall träffa Ulf E och diskutera
förslaget.
ON har tagit folkhälsomål och finns i en bilaga till budgeten. De handlar bl.a. om migration,
kommunikationsappar inom LSS och att uppmuntra personal till högre studier.
BUN har folkhälsomål på gång. De handlar om neuropsykiatriska diagnoser där man vill
utbilda en specialpedagog som i sin tur skall utbilda personal, bildstöd för språkutveckling
och föreläsning om tidig anknytning ihop med MoU.
MBN har folkhälsomål som handlar om att i planarbetet beakta möjligheterna till ett
sammanhängande gång- och cykelnätverk, ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande
åtgärder i samband med bygglov och vattenprovtagning, grönstruktur i anslutning till
samhällena ska vara tillgänglig och integrerad i den byggda miljön.
TN har tagit folkhälsomål som handlar om dialog med verksamheterna, hyresgäster och barn
för att få förslag vid byggnation, prioritera säkra gång- och cykelvägar framför
framkomligheten för bilister, utöka kommunens gång- och cykelvägnät, öka tillgängligheten
vid kommunens badplatser för funktionshindrade, undersöka hur man kan få en giftfri
förskola tillsammans med beställaren samt undersöka förutsättningarna för näridrottsplats
tillsammans med BUN.
Vi diskuterade hur vi kan bli bättre på att informera föreningar om möjligheten att söka bidrag
från folkhälsorådet.

Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att Dan A och Karin G får i uppdrag att formulera information om förutsättningarna för
bidragsansökan till föreningar.

FHR § 15
Rapporter från nämnderna
Representanterna rapporterar från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet. För de flesta nämnder har det som rört folkhälsa handlat
om folkhälsomål.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso och sjukvårdsstyrelsen har beviljat Hälso och sjukvårdsnämnden 300 000 kr till en
förstudie som handlar om stöd till ungdomar som missbrukar. Den visar att
alkoholkonsumtionen har gått ner men andra droger har gått upp. Det finns ett förslag att
inrätta typ ”Minimaria” på tre ställen i Fyrbodal. Kommunerna kommer att tillfrågas om
intresse.
Tekniska nämnden
Nämnden fick för några år sedan medel från folkhälsorådet för inventering av cykelbanor.
Effekter är ombyggnad av korsningen vid gästgiveriet i Tanumshede. Andra åtgärder är
cykelbana Slottet-Hamburgsund där man haft fruktlösa diskussioner med Trafikverket vilket
resulterat i att man måste göra en detaljplan för att bygga denna cykelbana. Mer framkomligt
är ombyggnad i Grebbestad från campingen till samhället av gång- och cykelbana, gräsytor
och badplats.

FHR § 16
Utomhuspedagogik
Under föregående år bidrog Folkhälsorådet med medel för utbildning i utomhuspedagogik för
personal inom skolan. Camilla Eskilsson och Kenneth Fredgren, som deltog i utbildningen,
berättade om denna och verksamheten. De har länge arbetat upplevelsebaserat och sedan 1,5
år använt utomhuspedagogik. De erbjöds att gå utbildningen som till största delen var förlagd
utomhus. Kursen var i Linköpings universitets regi. De tyckte det var värdefullt att träffa
andra lärare och få evidens för denna verksamhet.
De har haft två grupper med elever i mellanstadiet på Tanumskolan, en med ämnen i NO, SO
och SV och en värdegrundsgrupp. De berättade mest om den förstnämnda. Eleverna som
deltagit har varit underkända i minst ett ämne. Verksamheten har varit på Ranebo och de har
åkt buss dit. De har fått hyra buss, men det skulle behövas en buss i kommunen som man kan
låna. Det finns tankar om att bygga utrustning i närmiljön till skolan för att lättare kunna
använda pedagogiken. Gruppen har bestått av åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar, och de
har varit på Ranebo två ggr/vecka tre timmar varje gång. Det är viktigt att eleverna blir trygga
i naturen vilket innebär att de kan behöva en särskild plats vid ett träd eller en sten för sig

själva. Man använder skolkunskaper för att lösa situationer i naturen. Alla elever utom en fick
godkänt i alla ämnen. Denna elev hade invandrarbakgrund och klarade inte svenska. Några
elever fick t.o.m. höga betyg i några ämnen.
Vi diskuterade fortsättning av denna verksamhet. Det finns viss oro för att den inte kan
fortsätta och anledningen är att den är resurskrävande, att det finns ett visst motstånd från
övriga lärare, att annat behöver prioriteras och att det behövs pengar för byggande av
närliggande plats till skolan eller transporter till Ranebo.

FHR § 17
Rapporter
Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg 22-25/8.
Louise och Dan deltog från Tanum. Temat var jämlikhet i hälsa och det var mestadels mycket
kvalificerade föreläsare. En del på danska vilket försvårade förståelsen. Mycket av det vi vet
fick vi evidens på. Uppseendeväckande var att det serverades en hel del alkohol på den
gemensamma festmiddagen sista kvällen. Danmark har en alkoholtradition som försvårar
förebyggande arbete mot alkohol och detta bekräftades.
Nytt samverkansavtal polisen-kommunen
Detta är nu påskrivet av Liselotte Fröjd, kommunalråd och Nina Heyden, lokalområdeschef
för Västra Fyrbodal. För första gången lyckades vi få en längre tid för avtalet än ett år. Detta
avtal gäller till 30 juni 2019.
Våld i nära relationer, handlingsplan.
Vid senaste mötet i arbetsgruppen tillkom två verksamheter, Folktandvården och
Familjecentralen. Kvarterskliniken är fortfarande inte med. Den sista oktober skall
verksamheterna ha lämnat in sina bidrag till handlingsplanen.
Våld i nära relationer, filmvisning i Strömstad.
Personal från Tanum var inbjudna till en filmvisning av en dokumentär som handlade om en
flicka som fått uppleva fysiskt våld av mamman och som gjort att hon drabbats av psykisk
ohälsa i form av posttraumatiskt stressyndrom, självdestruktivitet, ätstörningar, depression
samt sömn- och skolsvårigheter.
Vägen ut. Branneby skola.
Roger, Louise och Dan har besökt detta ställe som är en verksamhet som har till syfte att
stödja människor att komma in på arbetsmarknaden. De arbetar med odling av olika slag och
matlagning samt har café på sommaren. De har en hälsoprofil.
Negativ användning av nätet.
Olle Cox, Brottsofferjouren föreläser 31/10 i Futura på kvällen och för skolpersonal 1/11 på
fm i matsalen på Tanumskolan. Det handlar om kränkningar och hat i olika sociala medier.
Han ger en bild av grundläggande förståelse om livet på nätet och för hur livet på och utanför
nätet hänger ihop samt förståelse för vad som fungerar för att skapa ett schysstare klimat på
nätet.
Grupper som har haft möte sedan senaste folkhälsorådsmötet: BRÅ, Dopinggruppen.

FHR § 18
Övriga frågor
Hans-Robert H föreslog att ha FHR-möten på annan plats vid något tillfälle. Detta mottogs
positivt och ett förslag är i Hamburgsund där vi kunde titta på den nybyggda näridrottsplatsen.
Dan A frågade om intresset för information av Åsa Ekman om barnkonventionen i
Folkhälsorådet. Det finns ett intresse för detta och vi försöker planera in det på ett kommande
möte.
Lars O informerade om en undersökning som handlade om att mäns sperma blivit 50 % sämre
sedan 1970-talet. Detta var nya uppgifter för alla och det har inte uppmärksammats i Sverige.
Lars har fått uppgifterna genom YLE, den finländska televisionen. Han tycker vi bör trycka
på Folkhälsomyndigheten att uppmärksamma detta.

