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FHR § 24
Spelberoende
Tove Ekelund som arbetar på Lärcentrum berättade om ungdomars spelberoende. Hon har
uppmärksammat att en del ungdomar på gymnasiet blir så upptagna av spelande att de inte
klarar av sina studier. Överdrivet spelande finns med i mål 11 i de nationella folkhälsomålen
och i vår folkhälsoplan.
Tove har gått en utbildning om spelberoende i Folkhälsoinstitutets regi. Hon har konstruerat
ett självtest som innehåller tio punkter i jagform för att kartlägga spelberoende. Testet finns på
hennes hemsida. Tove har ett projekt på gång i åk. 5 och 6 på Grebbestadskolan. Hon planerar
att inkomma med en ansökan till FHR.
Finsam ordnar 27 september ett föredrag i Munkedal om spelberoende vilket förmodligen
mest handlar om spel med pengar och som inte är specifikt inriktat på ungdomar. Ordförande
ställde fråga om någon kunde åka men fick ingen som anmälde sig.

FHR § 25
Sommarens aktiviteter
Under sommaren har det funnits möjligheter till aktiviteter för ungdomar på olika ställen i
kommunen men också deltagande på Arvikafestivalen. FHR har bidragit med medel till dessa
aktiviteter. Malin Stenelind och Jonas Nilsson berättade om dessa aktiviteter och andra
tillställningar som skolavslutningen samt hur ungdomssituationen varit i stort under
sommaren.
Det har varit svårt att få deltagare till aktiviteterna även fast man lagt mycket tid på
marknadsföring. Paintball och Arvikafestivalen har haft bra deltagande (rapport biläggs).
Skolavslutningen var lugn med mycket föräldrar ute. Carnevalen i Grebbestad var lugnare än
förra året och insatserna från samhället var stora med polis, sjukvård och socialtjänst. Det var
även många vuxna ute på kvällen. En fråga är om det är försvarbart med den massiva
samhällsinsatsen för att kunna genomföra evenemanget. Sammanfattningsvis kan man säga att
sommaren har varit lugn utifrån ungdomssituationen.
FHR § 26
FHI:s projekt Hälsa i glesbygd
Folkhälsoinstitutet (FHI) inbjuder ett antal mindre kommuner att medverka i ett
utvecklingsarbete. Inbjudan riktar sig till ett urval av kommuner som enligt Sveriges
Kommuner och Landstings indelning brukar kallas ”glesbygdskommuner” och ”övriga

PROTOKOLL
2007-09-10

3

kommuner under 12 500 invånare”. Utvecklingsarbetet är för dem ett led i strävan att lära sig
mer om och på så sätt bättre kunna utgöra ett kunskaps- och metodstöd till olika
kommuntyper.
Det tänkta utvecklingsarbetet handlar om att gemensamt ta fram kunskap om hur folkhälsan i
de aktuella gles- och landsbygdskommunerna ser ut. Vidare inventera hur folkhälsoarbete i
bred bemärkelse bedrivs och vilka aktörer och resurser som finns i lokalsamhället och på
andra nivåer i samhället. Att utveckla strategier, insatser och nya sätt att organisera
folkhälsoarbete kan också vara delar i arbetet. Det konkreta arbetet påverkas av vilka
prioriteringar de kommuner gör som blir aktuella att medverka. (bilaga inbjudan från FHI)
Folkhälsorådet har att ta ställning till om vi skall medverka i detta.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att besluta att Tanums kommun ingår i projektet Hälsa i
glesbygd
att Birgit Ekholm och Dan Andersson deltar i idéseminarium den 5 oktober

FHR § 27
Rapporter
Internet-nätmobbning ungdomar föreläsning 21/8
Karin Gabrielsson som deltog rapporterade. Jan Svärdhagen, högskolan Dalarna, föreläste för
lärare om nätkulturer och hur det kommuniceras på nätet. Han kommer att delta i
föräldramöte för åk. 7 och gymnasiet. Vi planerar att bjuda in allmänheten till gymnasiemötet.
Hälsokällans finansiering
Hälso och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal kommer att lägga en del i finansieringen förutsatt
att också kommunerna också gör det. Ligger som ärende till kommande KSAU.
Seminarium ”Fixar-Malte” Grebbestads Folkhögskola 3/9
Bengt Widengård och Roland Isaksson deltog i detta seminarium och rapporterade.
Fallolyckor händer till 90 % i hemmet och för att motverka detta satsade man på en ”FixarMalte i Höganäs. Peter Kovacs, kommunalråd, berättade hur de gick till väga. Man har
lyckats minska fallskadorna med 50 st. på ett år. En fallskada kostar 1 miljon kr, hälften på
kommun och landsting. Genom denna insats har man sparat 7,5 miljoner. Maj Lätto-Karlsson
berättade hur man arbetar förebyggande med fallskador i Tanum.
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Folkhälsoinstitutet besök 22/9
Med anledning av projektet Hälsa i glesbygd besökte fyra medarbetare från FHI Tanum för att
informera sig om kommunen och vårt folkhälsoarbete och det i Strömstad som också avser att
ingå i projektet.
”Om droger” förläsning om ungdomars påverkan av alkoholskatten, illegal införsel och
EU:s alkoholstrategi, Herrljunga 23/9
Dan Andersson har deltagit i denna utbildningsdag. Sven-Peter Ohlsson från tullen
informerade hur man arbetar med att upptäcka illegal införsel av alkohol och hur denna når
ungdomar. Gabriel Romanus, f.d. chef för Systembolaget gav en bild av hur alkoholpolitiken
fungerar i Sverige och övriga Europa. Det gavs också en bild av hur lobbingarbetet fungerar i
EU. Tre poliser från Borås berättade hur de arbetar för att avslöja den illegala
alkoholhanteringen i ett bostadsområde.
Kontaktpersonträff Uddevalla 5/9
Dan A har deltagit i Drogförebyggarnas kontaktpersonträff. Ove Rosengren, känd inom
missbruksbehandling med förflutet från bl.a. Hassela gav en historisk tillbakablick och
nutidsbild över narkotika politiken i Sverige. Per-Anders Carlsson, ungdomsteamet Hisingen,
berättade om GHB och dess utveckling. Georg Fischer, nyligen projektanställd i Fyrbodals
kommunalförbund, pratade om ett systematiserat arbetssätt med missbruksbehandling.

FHR § 28
Övriga frågor
Föreläsning för folkhälsoråden i Norra Bohuslän 19/10 kommer att handla om ”Bättre hälsa
ger ökad tillväxt” som Bo Malmberg, Institutet för framtidsstudier, föreläser om och
”Välfärdsbokslut utifrån hållbar utveckling” som Erica Litzén, Stadskansliet i Göteborg,
föreläster om. Anmälan skall ske senast 9 oktober till Dan A. Hittills har Gerd M, Bengt W,
Karin G, Britt H, Hans S, Mona S, Susanne K och Roland I anmält sig.
Gerd har fått en förfrågan om biblioteksmärken för att använda i böcker och om vi vill delta
med annons på dessa. Vi avböjer.

