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FHR § 15
Familjecentralen och ungdomsmottagningen
Folkhälsorådet har för många år sedan varit initiativtagare till Familjecentralen och
Ungdomsmottagningen. Ann-Charlott Wester och Linda Göthberg-Jucker berättade om
verksamheten. Familjecentralen är en samverkan mellan Närhälsan, Kvarterskliniken och
kommunen. Flyktingsituationen har gjort att trycket på Familjecentralen har ökat under våren
och därför har man sökt pengar hos länsstyrelsen för att utöka tiderna för öppna förskolan.
Man vill utöka förskollärare och kurator med 25 % tjänst och få ytterligare en funktion med
kulturkompetens och språkkunskap. (Familjecentralens verksamhetsberättelse och PowerPoint
bilägges).
Ungdomsmottagningen kommer att få en ny organisation för barnmorskorna, vilket innebär
en ny enhetschef i norra Bohuslän. Detta kommer att innebära ökad samverkan mellan
ungdomsmottagningarna. En ny barnmorska på 75 % för Tanum kommer att anställas och
kommer kanske få arbetstid på annan ungdomsmottagning också. Det kommer också att
anställas en ny på kuratorstjänsten med 25 %. 3 250 personer i åldern 16-25 år i en kommun
är ett nyckeltal för 100 % tjänst som barnmorska och kurator. Tanum har knappt hälften av
detta nyckeltal. På Tanums gymnasium är det flera elever som inte känner till
Ungdomsmottagningen. Alla i åk. 8 besöker ungdomsmottagningen klassvis och barnmorska
träffar eleverna i skolan. Detta är nog inte tillräckligt för att nå ut med information om
ungdomsmottagningen till alla elever i målgruppen som är i åldern 13-25 år.

FHR § 16
Möteshuset
I uppbyggnaden av Möteshuset gav Folkhälsorådet finansiellt stöd till en projektledartjänst.
Gunilla Eitrem och Diana Håkansson berättade om verksamheten. På möteshuset arbetar en
resurs och behandlingsteam bestående av fem personer. Man har två grenar, råd och stöd samt
uppdrag från socialsekreterarna. Det är öppen verksamhet med drop-in en em. i veckan, men
det finns oftast någon i huset, annars telefonsvarare. Det är viktigt att de som söker hjälp får
kontakt direkt, när de är motiverade. De får fem samtal och det är gratis. Ingen
dokumentation. Vårdcentraler och elevhälsan använder möteshuset. Man samarbetar med
AME, Arbetsförmedlingen och Futura för att få in personer på arbetsmarknaden.
Hjälpsökande ungdomar är oftast flickor, pojkarna tar droger. Diana ingår i Ungdomsteamet.
Eftersom socialsekreterarna är överbelastade innebär det att möteshuset också blir mer
belastat vilket inkräktar på den öppna verksamheten. Man har grupper för missbrukande
vuxna som pågår kontinuerligt och där deltagare kommer och går. Man har också
föräldragrupper och familjebehandlare har ICDP-grupper. Många upplever att de blir hjälpta i
grupperna. Det är viktigt att inte känna sig ensam i sin situation.

FHR § 17
Innehåll och tidsåtgång i Folkhälsorådet
Det är lätt att innehåll och upplägg bara rullar på i Folkhälsorådet. Det är därför viktigt att
lyfta frågan om hur vi använder vår tid och vad vi fyller den med. Vi hade en ingående

diskussion om inriktningen i Folkhälsorådet. Flera tryckte på betydelsen av att få kunskap om
andra områden än sitt eget. Meningen med Folkhälsorådet är utveckling av hälsofrämjande
och förebyggande satsningar inom befintlig verksamhet. Folkhälsa i kommunens budgetarbete
har etablerat sig inom flera nämnder, men man skulle kanske kunna göra gemensamma
insatser eller bestämma sig för ett gemensamt mål och göra olika insatser inom
verksamheterna utifrån detta. Det är dock viktigt att det inte blir konstruerade projekt. Flera
framhöll mötet vi hade med personal från hälso- och sjukvårdskansliet där vi tog fram vad
som är viktigast inom folkhälsoarbetet i Tanum. Det är kanske dags för ett liknande möte i
höst och vi skulle kanske kunna använda rådslag som metod. Presidiet kommer att samla
intrycken från diskussionen och återkomma till hösten.

FHR § 18
Rapporter från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterar från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Barn och utbildningsnämnden
Planering av nybyggnad av skola (Tanumskolan) som är ett återkommande ärende. Man
utreder möjligheten för solceller på taket. Det finns ett integrationsarbete i skolan med
ungdomsstödjare. Skola och fritidsaktiviteter för nyanlända under sommaren.
Miljö och Byggnadsnämnden
En tjänsteman har fått uppdrag att arbeta för att få fram folkhälsomål.
Tekniska nämnden
Cykelprojektet som får medel från Folkhälsorådet kommer att genomföras av
Nationalföreningen för trafikens främjande (NTF). En stor fråga är insamling av
hushållsavfall som är ett vägval om man skall ha hushållsnära sortering. TN kommer att
föreslå KS att gå ut med nya föreskrifter. En fråga är val av material i skolbygget där BUN
kan påverka. Man skulle också kunna låta barnen påverka miljön.
Omsorgsnämnden
Nämnden har besökt solrummet på Fjällbacka Service. Fantastiskt ställe att koppla av på för
de äldre och personal. Borde införas på nybyggda äldreboenden. Budgetarbetet pågår.
Folktandvården
Renovering av lokaler i Hamburgsund har gjorts och skall göras i Tanumshede. Man behöver
samtalsrum. Man behöver bli bättre på uppsökande på flyktingboenden.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Har tagit nya mål. 124 miljoner mindre i budget nästa år. Man minskar i norra Bohuslän och
det mesta går till Göteborg.

FHR § 19
Rapporter

Folkhälsomål i kommunstyrelsen
Kommer som ärende till KS möte 8 juni.
BRÅ-konferens i Halmstad 12-13 april. Louise T och Dan A
En bra konferens med många bra föreläsare. Mycket av det man förespråkar från BRÅ jobbar
vi med här. Mona Sahlin gjorde ett av sina sista framträdanden.
Demokratitorg på Futura 2 maj. Hans-Robert H.
Regionpolitiker träffade gymnasieelever på Futura, mest nyanlända. Många kände inte till
Ungdomsmottagningen. De tyckte det är långa väntetider på vårdcentralen och tandvården.
Tecknande av samverkansavtal kommunen-polisen 9 maj. Louise T, Dan A
Avtalet är undertecknat av Liselotte B och Nina Heyden, chef för västra polisområdet i
Fyrbodal.

FHR § 20
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

