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FHR § 14
Information från Familjecentralen
Mimmi Edlund och Ann-Charlott Wester från Familjecentralen (FC) berättade om sin
verksamhet. FC öppnade för 2,5 år sedan och då flyttade BVC och Barnmorskemottagningen
från vårdcentralen till de nya lokalerna i Hedeskolan. Kommunen har två halvtidstjänster som
förskollärare och kurator. FC har en hemsida under www.tanum.se. Den öppna verksamheten
består av öppen förskola och babycafé. Man har riktade grupper som ICDP-Vägledande
samspel för föräldrar. Framåt planerar man för en självhjälpsgrupp för ensamma mammor.
Man hinner idag inte med att tillgodose de behov som finns och därför skulle en utökning av
de två kommunala tjänsterna till 75 % öppna möjligheter.

FHR § 15
Ekonomisk rapport och mål i nämnderna
Folkhälsosamordnaren gav en rapport om det ekonomiska läget och kommande planerade
insatser. Ni som har tillgång till Intranätet kan gå in och se den ekonomiska rapporten. Vi
kopplar till folkhälsomålen i nämnderna och ser hur FHR:s medel kan användas där. I det nya
avtalet för folkhälsa som kommer att gälla nästa år finns en skrivning att synkronisera
planeringsprocessen med den kommunala planerings- och budgetprocessen. Detta behöver
inte vänta till nästa år utan kan påbörjas i höst. Vi bestämmer att tjänstemännen från
förvaltningarna träffas och påbörjar detta arbete.

FHR § 16
Drogvaneundersökningen presenteras
Det gjordes en genomgång av undersökningen i åk.9 med koppling till gymnasiet.

FHR § 16
Rapporter
Kostinspiratörens verksamhet. Projektets slutrapport och rapporten för senaste
halvåret.
Vid årsskiftet var extramedlen från HSN slut men vi förlängde projektet på halvtid med medel
ur FHRs ordinarie budget. Man kan konstatera att intresset för mat ur ett positivt perspektiv
har ökat, framförallt inom förskolan men även till viss del inom skolan. BUN har tagit en
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kostpolicy och en arbetsgrupp finns med uppgift att formulera en för hela kommunen som
skall antas av KF. Sara är nu anställd till 25 % av BUN för arbete i förskolor.
Utanförskapskursen
Den avslutades vid påsk med resan till Polen och därefter redovisades kursen i form av en
DVD med bilder, musik, texter och annat som hörde till resan som dokumentation och för att
budskapet skall kunna föras vidare.
Riskbruksscreening på ungdomsmottagningen
En försöksverksamhet i Tanum och Uddevalla för att se om detta är en verksam metod att
minska alkoholdrickandet bland ungdomar. Kommer att starta i slutet av hösten.
Folkhälsoavtalet 2012-15
De nya avtalen mellan HSN och kommunerna har kommunicerats med KS, kommuncheferna
och folkhälsoplanerarna. Det kommer att bli nya avtal för alla kommuner i Fyrbodal och de
kommer i huvudsak att ha liknande innehåll.
Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015
Under våren uppstod en försening för att det var svårt att få in redovisning av aktörerna i det
gamla programmet vilket gjorde att det nya förslaget inte blev klart så tidigt som vi hoppats.
Detta är ett uppdrag för FHR och en arbetsgrupp ur ANT-gruppen har utsetts att ansvara.
Programmet är nu ute på remiss och kommer att behandlas av KS den 2 november för vidare
beslut i KF.
Utbildningsdag i folkhälsa 4 oktober Nordens Ark
Ett program finns nu klart och kommer att skickas ut med det snaraste. Information om dagen
har dock funnits sedan länge. Det går bra att anmäla sig till Dan.
ANDT Lärandecirkel utbildningsdag Munkedals Folkets Hus
Folkhälsosamordnarna och drogförebyggarna har gått en studiecirkel och resultatet från denna
kommer att presenteras på en halvdag. Datum för denna är i nuläget inte bestämd men
kommer att bli i slutet av november eller början av december.
Sommarakademi Smögen 20-22 juni om Morgondagens folkhälsoarbete
Folkhälsosamordnarna samlades även i år till en sommarakademi som handlade om
framtidsspaning ur ett folkhälsoperspektiv. Det handlade mest om vilka förutsättningar i
omvärlden som kommer att påverka och styra folkhälsan.
Hälsokällans styrgrupp
Dan ingår nu i Hälsokällans styrgrupp. I denna finns företrädare för folkhälsosamordnarna i
Fyrbodal och representant för HSN-kansliet. Man håller på att ta fram ett nytt avtal som skall
gälla från nästa år där intressenterna (hälso- och sjukvårdsnämnderna och kommunerna)
kommer att föreslås fortsätta att finansiera en fortsättning av verksamheten.
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FaR-grupp för diabetiker
Västsvenska Idrottsförbundet har fått ett uppdrag av regionen att driva på FaR-arbetet och
några kommuner har utsetts till projektkommuner varav Tanum är en. Här kommer man rikta
in sig på diabetiker, i ett samarbete med vårdcentralerna, och erbjuda dessa att delta i en
gruppverksamhet.
Följande arbetsgrupper har haft möte sedan senaste FHR-mötet: Familjecentralens styrgrupp,
Äldregruppen, Maten-Rörelse, BRÅ, Folkhälsa i samhällsplaneringen.

FHR § 17
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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