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FHR § 19
Verksamhet inom Fritidsavdelningen
Under innevarande och tidigare år har Fritidsavdelningen fått medel från Folkhälsorådet för
Integration, SMART Drag Tanum, utbildning för skolornas Trygghetsråd, Nätmobbning samt
Genus och jämställdhet. Det är också dags för en ny LUPP-undersökning. Ungdomsvägledare
Jonas Nilsson redogjorde för verksamheten.
SMART Drag Tanum
En verksamhet som handlar om att få ungdomar att sluta röka och som pågått i Tanum sedan
början av 2000-talet. Ungdomar som har provat att röka har minskat från 35 % år 2003 till 10
% idag. Största anledningen är att föräldrar har blivit mer restriktiva. Information på
föräldramöten har gett effekt. Under senaste året har SMART Drag legat nere. Man kommer
att satsa på en ny metod som heter Tobaksfri Duo och som bygger på kontrakt mellan en
ungdom och en förälder. Detta kommer att startas i åk. 6. Ungdomsvägledaren och
Folktandvården kommer att gemensamt gå ut i skolorna med information.
Trygghetsråden
Hette tidigare elevråd och benämningen är kanske på väg tillbaka. Det har tidigare varit
lärarstyrda, men togs över av socialpedagog vilket gjorde att det blev mer strukturerat.
Visionsfabriken har haft utbildning av råden med FHR-medel för att tydliggöra syfte och
mening. Nu arbetar en socialpedagog på båda högstadieskolorna med trygghetsråden. Man
kommer att ha ett ungdomsforum med representanter från trygghetsråden som skall handla
om gemensamma frågor för Tanum.
Genus och jämställdhet
Fritidsledarna är duktiga på bekräfta normer vilket gör att det är svårt att besöka
fritidsgårdarna om man inte innefattas av dessa normer, t.ex. funktionshinder och HBTQ.
Fritidsledarna har fått utbildningen Make equal som handlar om att fritidsgårdarna är till för
alla. Man har också deltagit i Hälsokällans utbildning om våld. Man pratar värdegrund på
fritidsgårdarna och angriper olämpligt språkbruk.
Integration
Det kom många ensamkommande pojkar till Tanum under förra året och det blev lite panik
hur man skulle möta detta. Man ansökte om mycket pengar (170 000 kr) från FHR. En del har
använts och en del lyfts över till Utomhuspedagogik, men det är fortfarande pengar kvar. En
anledning är att det kom pengar från Myndigheten för ungdoms och civilfrågor (MUCF) för
att satsa på sommarlovsaktiviteter och detta tog mycket tid. Frågan är vad vi gör med de
återstående pengarna?
Nätmobbning
Medel från FHR har använts till att köpa material ”Surfa runt” som nätfältare och
skolsköterska använder i åk 7. I åk. 5 har man tjej och killgrupper där man tar upp detta. I
samarbete med Brottsofferjouren är det föreläsning för skolpersonal den 1/11 och för
allmänheten i Futura den 31/10 på kvällen.
LUPP
En ny undersökning genomförs och alla data skall vara inne 30/11. Den vänder sig till
högstadiet och gymnasiet. Strömstad gymnasium genom för också LUPP och förhoppningsvis
kan vi få resultat på Tanumsungdomar som går där. Särskilt viktigt att följa upp är ungdomars
delaktighet och flickors fritid som är prioriterade områden som man arbetat med i tio år.

FHR § 20

Skolbibliotekarie
Kultur och Fritid har under innevarande år fått medel till en tjänst som skolbibliotekarie från
Folkhälsorådet. Susanne Randelhoff, som innehar tjänsten, berättade. Det är lagstiftat att alla
skolor skall ha skolbibliotek, men det ser väldigt olika ut i kommunerna. Skolbibliotek skall
fungera som pedagogisk resurs. Susanne arbetar mest centralt för att nå alla och det skall bli
ett digitalt bibliotek. Initialt har det handlat om att skapa relationer med skolorna och hon har
blivit väl mottagen. Det handlar i huvudsak om två delar, främja läsandet och
informationsinhämtning. Hon vill få in aktuell litteratur i skolorna och öka läsandet. Källkritik
är viktigt när man hämtar information. Det är en grundläggande demokratifråga att lära sig
tänka kritiskt. Susanne kommer att ge stöd till lärarna men även gå in i klassrummet.

FHR § 21
Folkhälsoplan 2018
Nämndernas folkhälsomål är tagna av alla nämnder, utom MBN, och införda i
folkhälsoplanen vilken presenterades. Folkhälsorådets mål kommer att kompletteras efter
beslut om ansökningar

FHR § 22
Ansökningar
Dan A gav en preliminär redogörelse av nästa års budet utifrån ny anställd på
folkhälsostrategtjänsten som med största sannolikhet kommer att arbeta 100 %. Det innebär
att det finns ca 500 000 kr till verksamhet. Ansökningar som kommit in är Utbildning
Autismspektrumstörning, Den tidiga anknytningens betydelse för barns utveckling, InPrint
bildstöd i förskola och skola, Uteklassrum, Välkomnande träffpunkt, Kompetensutveckling
från Tanum, PraVärde förrådsutveckling med värdegrundsarbete, Bollsporter i idrottshallen,
Berättandets kraft, Pilotprojekt inom medveten undervisning, Yoga på fritidsgården, Prova på
Yoga, Presidiet lade förslag på vilka ansökningar som skall beviljas och som sedan kommer
att ligga till grund för 2018 års budget. Förslag ställdes att förlänga ansökningstiden till 10
november.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja 145 000 kr till Utbildning Autismspektrumstörning
att bevilja 26 700 kr till InPrint bildstöd i förskola och skola
att bevilja 40 000 kr till Den tidiga anknytningens betydelse för barns utveckling.
att bevilja 40 000 kr till Uteklassrum

att bevilja 5 000 kr till Prova på yoga
att bevilja 10 630 kr till Bollsporter i idrottshallen
att utöka ansökningstiden till 10 november

FHR § 23
Rapporter från nämnderna
Representanterna rapporterade från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Omsorgsnämnden
Man arbetar med Tillgänglighetsplanen som leds av ON.
Barn och utbildningsnämnden
Man har tagit upp utomhuspedagogiken och folkhälsomålen samt tagit beslut om
avgiftsbefrielsen den första 15 timmarna i pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen
Folkhälsa kommer att vara ett av de överordnade målen i nästa års budget.
Brottsförebyggande rådet kommer att få en egen budget nästa år.
Folktandvården
Samtal kring dukat bord på Familjecentralen fortsätter och senast var en dietist inbjuden. Man
genomför flourlackning för åk. 6-9.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Det är Folkhälsoforum på museet i Uddevalla 27 oktober där Louise, Ida, Anette och Dan
deltar.

FHR § 24
Rapporter
Föreningsbrev om ansökningar
Ett föreningsbrev har gått ut med information om förutsättningar att söka medel från FHR.
Roland Joelsson, ansvarig för föreningsfrågor på Fritid, har spridit brevet digitalt.
Spermakvalitet.
Dan har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten och fått ett svar per mail som skickats till
FHR-ledamöterna. Sammantaget kan man säga att orsakerna till nergången i kvalitet handlar
om miljöaspekter utan att de preciserar vilka.
Presidieträff med Strömstad
Louise och Margareta, ordf. FHR Strömstad, kommer att träffa Strömstad tidning och det
skall handla om politikens betydelse för folkhälsa.

Grupper som har haft möte sedan senaste FHR-mötet: Våld i nära relationer, BRÅ,
Familjecentralens styrgrupp.

FHR § 25
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

