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FHR § 13
Störa langningen samt projekten om kamratstödjarna och skolavslutning
Jonas Nilsson, ungdomsvägledare rapporterar om kampanjen Störa langningen och den
utvärdering som gjorts (biläggs). Han rapporterar också från de två projekt som HSN satsat
extra medel i, skolavslutning som avslutades vid skolslutet i juni (utvärdering delades ut vid
mötet) och kamratstödjarna som pågår.
Störa langningskampanjen var uppmärksammad av många, utvärderingen säger 75 % men
Jonas tror att det är fler i Tanum. Man får konstatera att den nått sitt syfte.
Skolavslutningen var lugn med få omhändertagna fulla. Polisen hällde ut alkohol för sex
ungdomar. Det var inte värre än en vanlig fredagskväll på sommaren.
Avslutningsmiddagen för niorna, som man fått särskilda medel till av Hälso och
sjukvårdsnämnden, inträffade kvällen efter på restaurang Konserven. Özz Nudgen, ståuppare,
uppträdde och Haaks spelade. Det var en mycket lyckad tillställning där flera elever uttryckte
att de var väldigt nöjda. Det var lite stelt mellan eleverna från de båda skolorna. Jonas skulle
vilja ha med lärarna mer. Man hade en elevgrupp som var med och arrangerade. Ett mål var
att tona ner klädseln vilket lyckades med få undantag. Alkoholfriheten fungerade även om
några onyktra lyckades ta sig in på slutet. Bryggan drog vilket innebar att många lämnade
lokalen i slutet av kvällen.
Kamratstödjarverksamheten, som också fått extra medel från HSN, har pågått under många år
men genom denna satsning fått en nytändning. Lärargruppen som arbetar med detta har
träffats och bytt erfarenheter. I slutet av vårterminen ordnade varje skola aktiviteter för sina
kamratstödjare. Kamratstödjarna skall åka på läger i slutet av höstterminen. Lärarna har inte
fått den insats som var tänkt.

FHR § 14
Västra Götalandsregionens policy Det goda livet
Kommunen har fått policyn på remiss och KS har begärt ett yttrande från FHR efter hörande
av omsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen. Karin G och Dan A har skrivit ett
förslag som BUN antagit med en liten förändring. Yttrandet har tillställts FHR. Omsorg har
inte kommit med några synpunkter. (Policyn och remissförslaget biläggs)
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och överlämna till kommunstyrelsen
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FHR § 15
Handikapplan
FHR har fått Handikapplanen på remiss. (förslaget finns att läsa på kommunens hemsida)
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att ställa sig bakom handikapplanen

FHR § 16
Ekonomisk rapport
Folkhälsosamordnaren ger en nulägesrapport om FHR:s ekonomi. Till nästa möte skall en
prognos för året tas fram.

FHR § 17
Folkhälsoplan
Det är dags att påbörja arbetet med en ny folkhälsoplan och vi ha ju tidigare sagt att den skall
grundligt förnyas. Förslag från presidiet är att utse en arbetsgrupp som tar fram ett förslag.
Delrapport vid mötet 20 oktober.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att ta fram en ny folkhälsoplan
att utse en arbetsgrupp med Karin Gabrielsson, Gerd Melin, Andreas Roos och Dan
Andersson. Dan A är sammankallande

FHR § 18
Besvärsskrivelse
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Olle Wik, ordförande i Tanums PRO, har tillställt kommunstyrelsen en ”besvärsskrivelse”
angående Äldregruppens beslut att flytta annonsering av pensionärsföreningarnas aktiviteter
från Björklövet till Strömstads Tidning. Denna skrivelse har av KS ordförande överlämnats
till Folkhälsorådet.
Äldregruppen tog vid den senaste träffen med pensionärsföreningarna upp denna fråga.
Eftersom de som deltog i detta möte var överens om att det är bättre att använda
Äldregruppens medel till verksamhet än till dyra annonser, tog Äldregruppen vid sitt nästa
möte beslut om att annonseringen skall flyttas från Björklövet till Strömstads Tidning. FHR:s
äldregrupp har delegation att fatta beslut i ärenden som rör stödet till bl. a
pensionärsorganisationer.
Det finns ingen besvärsordning gällande beslut i Folkhälsorådet eller dess arbetsgrupper, men
självklart önskar Folkhälsorådet en bra dialog med Tanums invånare.

Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att inte invända mot det beslut som fattats av Äldregruppen

FHR § 19
Rapporter
Beredning hälsa Fyrbodals kommunalförbunds möte 14 augusti
Gerd M representerade FHR och berättade om verksamheten. Andreas Roos deltog också och
berättade om miljöarbetet och FHR:s arbete Folkhälsa i samhällsplaneringen.
Studieresa Hälsa i glesbygd till Volda, Norge 18-21 maj
Roland I och Dan A deltog och var nöjda. Det gavs en bild av hur folkhälsoarbetet är upplagt i
Volda där pengarna framförallt kommer från staten, fylket och näringslivet och där föreningar
har en viktig funktion. Gruppen deltog även i en dag där alla folkhälsekoordinatiorerna i
fylkets kommuner deltog.
Glesbygdsprojektet, processhandledning
Projektet har delats i två grupper där Västra Götalands folkhälsosamordnare deltar i
processhandledning under ledning av handledare från Folkhälsoinstitutet. De andra
kommunerna jobbar med att göra kommunprofiler och planer.
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Sommarakademi Ulvön 16-18 juni
Dan A deltog i årets sommarakademi som hade inriktning hälsoekonomi. De flesta exempel
handlar om förebyggande insatser oftast kopplat till hälso och sjukvården. Det är ett viktigt
område att utveckla för att motivera betydelsen av folkhälsoarbetet.
Utvärdering av Hälsokällan och Föräldrautbildning 23 juni
Karin G och Dan A deltog i presentationen av denna utvärdering. Den utgick från att personer
i kommunerna som varit delaktiga blev intervjuade. Det som presenterades var en förmedling
av uppfattningar men saknade analys. Uppdraget har lämnats tillbaka till konsulterna för
fördjupning och bearbetning och därför har inte utvärderingen spridits och finns inte att tillgå
i nuläget.
Rapport från Utanförskapskursen och Förintelseresan
Paul Carlsson har lämnat en rapport om kursen och ”förintelseresan”. Liksom tidigare år har
deltagarna förmedlat att de fått en djupare och mer analyserad bild av förintelsen. Kursen och
resan har utvärderats med mycket positiva omdömen. Detta år har ungdomar från Strömstad,
Tanum och Dingle Naturbruksgymnasium deltagit. Paul C planerar ett liknande upplägg nästa
år och aviserar att han tänker komma med en ansökan med detaljerade planer.
Arbetsgrupper som haft möte sedan förra FHR mötet: Äldregrupp, Maten-Rörelse, BRÅ och
Familjecentral. Minnesanteckningar biläggs. Bengt W refererade från Äldregruppens senaste
möte.

FHR § 20
Övriga frågor
Familjecentralen Skatten i Munkedal
Familjecentralen Skatten kommer 23 oktober 10-12 att ha öppet hus. Lämpligt att personalen
på vår familjecentral ges möjlighet att informera sig men det är naturligtvis en möjlighet för
FHR deltagare också.
Folkhälsopris
Arbetsgruppen som står för utdelning av priser har gått ut med information att det är dags att
utse pristagare. Utdelningen kommer att ske i början av februari och man vill ha in uppgift om
pristagare senast 15 december. FHR:s presidie får liksom förra året i uppgift att lämna förslag
till pristagare som beslutas av FHR.

