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FHR § 9
Ungdomssekreterare
Bo Hedström, avdelningschef IFO, har tillsänt Folkhälsorådet en ansökan om en
ungdomssekreterartjänst. En viktig förutsättning för att komma till rätta med sociala problem
hos ungdomar är att arbeta förebyggande och sätta in stödjande insatser tidigt. Genom detta
kan man genom en begränsad insats nå goda resultat och förbättra den psykosociala hälsan för
ungdomar som annars riskerar att hamna i utsatta situationer. IFO är idag överbelastade av
anmälningsärenden och hinner inte arbeta förebyggande.
Ett sätt att förbättra situationen är att anställa en ungdomssekreterare som har som
huvuduppgift att arbeta med förebyggande stödinsatser för utsatta ungdomar i samverkan med
BUN`s personal. Samverkan bör ske med ungdomsvägledare, fritidsledare/nätfältare,
fritidsassistent och AME – personal. En ungdomssekreterare ska utgöra ett komplement till
BUN-personalen och framför allt arbeta på individnivå med riktade stödinsatser. Samarbete
ska även ske med personal inom skolan.
IFO söker projektmedel från FHR till denna tjänst. Bo H föredrog ärendet. Ansökan bilägges.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att avsätta medel ur 2008 och 2009 års budget för att finansiera 10 månaders heltidstjänst som
ungdomssekreterare och
att, förutsatt att projektet faller väl ut, rekommendera omsorgsnämnden reservera medel i
2009 års budget till fortsatt finansiering av tjänsten och
att uppmana Omsorgsförvaltningen att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen
forma rutiner för det fortsatta samarbetet kring förebyggande insatser för utsatta ungdomar.

FHR § 10
Slow Food, restaurangprogrammet Tanums Gymnasium
En lärare och två elever rapporterade om deras undervisning och sin inriktning på Slow Food.
De har fått bidrag från FHR till en resa till Italien under en vecka i maj för att studera Slow
Food där. Mötesdeltagarna bjöds också att provsmaka deras hummersoppa och hembakta
bröd.
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FHR § 11
Rapporter
Invigning cykelbana
Cykelbanan från Stall Heane till Stationsvägen skall invigas och FHR har fått en förfrågan
från ett energinätverk i kommunen om vi kan stötta arrangemanget med kostnader för
förfriskningar och annons. De har fått ett positivt svar. Representanter från kommunen
kommer att inviga men det är i nuläget inte klart vilken dag det blir eller om det kommer att
samordnas med energinätverkets arrangemang.
Mia Börjesson, föreläsning elever, personal, föräldrar
Tanums gymnasium hade föreläsning för dels elever och dels personal den 18 april och
högstadierna kommer att ha var sin halvdag den 19 maj. På kvällen kommer föräldrar och
andra intresserade att bjudas in till Futura. ANT-gruppen bekostar föreläsningarna.
Folkhälsopolitiska policyn
Det har i Västra Götalandsregionen arbetats med policy i ca ett halvår och den 10 april var det
ett dialogmöte i Uddevalla där man i smågrupper inhämtade synpunkter på det då gällande
förslaget. Därefter skulle det skrivas om och skickas ut på remiss.
Förändringar primärvården nästa år
Primärvården skall nästa år gå under benämningen vårdval eller medborgarnas primärvård.
Ett förslag är ute på remiss till den 30 juni. Patienterna har med sig pengarna till den
vårdcentral där man listar sig. Man betalar ingen patientavgift. Denna modell fungerar ganska
bra i Halland, men sämre i Stockholm. Tre läkare kan öppna en vårdcentral och hur mycket
medel man får avgörs av hur många patienter som listar sig. Det är idag oklart hur det blir
med andra verksamheter som sjukgymnastik och familjecentrals koppling till läkarstation.
Man vet inte hur organisationen kommer att se ut. Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer
nog inte att finnas kvar som idag. Det finns en oro bland personalen.
Glesbygdsprojektet
Det senaste som händer i projektet är en studieresa till Volda, som är en glesbygdskommun i
Norge. Projektet betalar för två deltagare per kommun och från Tanum åker Roland I och Dan
A med.
Politikerutbildningen
Innehållet är rätt bra, de kan sitt ämne, men föreläsningarna är torra. Man har fått en bok som
är för avancerad för deltagarna. Några lokala projekt presenterades och de var intressanta.
Utbildningen är i en källarlokal i stadshuset i Uddevalla, som är mycket dålig för ändamålet.

Hela människan, rådslag
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Det tredje mötet utifrån undersökningen som Göran Bengtsson gjorde var ett rådslag med
rubriken ”Hur samverkar vi kring ungdomars behov och utveckling?”. Det resulterade i fem
arbetsgrupper med områdena Nätverk, Mötesplatser/aktiviteter, Föräldrar/vuxna,
Demokrati/Politik och Ungdomars psykosociala hälsa. Dessa arbetsgrupper skall redovisa hur
långt de kommit på nästa möte den 10 juni.
Arbetsgrupperna, senaste mötesanteckningar bilägges. En fråga utifrån anteckningarna
handlade om Äldregruppen och bytet av aktivitetsannonserna från Björklövet till STNB som
bestämdes på senaste träffen med föreningarna. Det har väckt protester i form av brev och
mail från ordföranden i PRO Tanum.

FHR § 12
Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor

