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FHR § 10
Föreläsning om jämställdhet
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och utredare föreläste om jämställdhet som en
förutsättning för utveckling. Hon var i Futura för ca 1,5 år sedan och kommer att inleda
fullmäktige kl. 18.30, men FHR fick möjlighet att höra henne särskilt. BRÅ och kommunens
jämställdhetsgrupper var inbjudna till denna punkt.

FHR § 11
Yttrande lokala ordningsstadgan
BRÅ har lämnat in en framställan där man rekommenderar kommunen att se över de
områden, på offentlig plats, i respektive tätort (Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och
Hamburgsund) där alkohol inte får förtäras. Samhällsbyggnadsförvaltningen ger möjlighet att
lämna synpunkter och förslag som kan ligga till grund för eventuella förändringar av gällande
föreskrifter. FHR:s presidie föreslår ändringar enligt bilagt förslag. På mötet presenterades
kartor som beskriver föreslagna förändringar. En diskussion följde där förslag framfördes att
innefatta hela samhällena och inte lämna något förslag med gränser. Förslaget motiverades
utifrån ett folkhälsoperspektiv
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att lämna ett förslag där hela den offentliga miljön i respektive samhälle ingår som område
där alkohol inte får förtäras.

FHR § 12
Störa langningen
Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjuder även i år kommunerna att delta i kampanjen ”Störa
langningen”.
Kampanjens övergripande mål är:
- att motverka alkoholbruket hos underåriga
- att motverka att skolavslutningen och valborgsfirandet har en tradition med alkohol
hos ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de
risker som kan uppkomma
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att motverka illegal alkoholdistribution

Kampanjen sker i form av affischer som sätts upp över hela kommunen och kommer att
genomföras under vecka 23 och 24 med start söndagen 31 maj. Kostnaden för att delta är
10 000 kr för Tanums del och 5 000 för ersättning till lokal idrottsförening som sätter upp och
tar ner affischerna. Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, håller i de praktiska frågorna.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att ställa sig bakom kampanjen och bekosta den
att föreslå kommunstyrelsen att för Tanums kommun ställa sig bakom kampanjen

FHR § 13
Vuxen-Arbetsliv arbetsgrupp
Under punkten Arbetsgrupperna vid senaste FHR mötet beslutades att diskutera med
projektgruppen Hälsa om en utvidgning till att omfatta folkhälsoperspektivet och att knyta
den till FHR. Frågan har tagits upp i arbetsgruppen och medlemmarna har ombetts att fundera
och ta ställning till gruppens sista möte 12 mars om/hur gruppens fortsättning. På ett
personalsekreterarmöte har man kommit fram till att behandla dessa frågor där och vid dessa
tillfällen adjungera folkhälsosamordnaren.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att inte ha en specifik arbetsgrupp för området Vuxen-Arbetsliv
att folkhälsosamordnaren får adjungeras till personalsekreterargruppen

FHR § 14
ANT-gruppen rapport
Under punkten Arbetsgrupperna beslutade vi också att en arbetsgrupp skall rapportera vid
varje FHR möte och att det denna gång är ANT-gruppens tur.
Beslut
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Folkhälsorådet beslutar
att bordlägga denna punkt till nästa möte

FHR § 15
Folkhälsorådets mötestider
Eftersom de förslagna tiderna vid förra mötet krockade med Miljö och Byggnadsnämndens
tider kommer här ett nytt förslag. 18 maj, 14 september, 2 november och 7 december. Alla
13.00-16.00. 18 maj sammanfaller med ONs presidie och därför förslås 12 maj istället.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att 12 maj, 14 september, 2 november och 7 december, alla kl. 13.00-16.00, blir mötestider
för resten av året.

FHR § 16
Rapporter
Familjecentral
Kuratorn skall sluta och en ny håller på att rekryteras. Många praktiska frågor om skyltar
parkeringsplatser, matta i väntrummet, entrédörr och städ.
Utanförskapskurserna
Dan har haft ett möte med Paul C om förra årets kurs och detta års. 2008 deltog 16 elever från
Tanum i resan och alla träffar före skedde i Strömstad. Detta år är det färre elever och vi får,
som det verkar nu, tillbaka pengar från vårt beviljade bidrag. Inbjudan har gått ut till berörda
rektorer men det har inte gett något deltagande utan de som deltar från Tanum har fått
information på annat sätt. Inför nästa år är det viktigt att ha kontakter bland lärarna på
skolorna. Vi har också framfört att vi vill ha något föredrag i Futura som det varit tidigare år.
Kostinspiratör
Tre personer har intervjuats men av olika anledningar har ingen av dessa blivit aktuell att
anställa. Man har bestämt att intervjua ytterligare två denna vecka.
Folkhälsorådens ordf, samordnarträff Norra Bohuslän
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Initiativet till denna träff är taget av ordförandena men bara två deltog vid detta tillfälle och
därför uppstod en diskussion om betydelsen där man ändå kom fram till att fortsätta med en
träff i höst. Respektive ordförande där träffen är förlagd kommer att ta fram en dagordning i
dialog med de andra och samordnarna. Nästa träff kommer att vara i Strömstad. Vid denna
träff diskuterades vidare gemensam utbildning för folkhälsoråden med nationalekonom Ingvar
Nilsson, fallolyckor med gemensam registrering och folder, våra organisationer kring
folkhälsoråden, vårdvalssystemet och gemensam registrering av övervikt-fetma bland barn
samt varifrån vi tar pengarna till Hälsokällan.
Glesbygdsprojektet
FHI planerar att skriva en bok om folkhälsoarbete i små kommuner och hade inbjudit till en
träff där man presenterade ett förslag. Birgit och Dan deltog vid denna träff den 13 mars.
Representanterna från de medverkande kommunerna hade många synpunkter på förslaget.
Ungdomsarbetslöshet
En arbetsgrupp har bildats där Gerd och Olle deltar tillsammans med IFO, AME och AF. Man
har plockat fram underlag i form av statistik och man har föreslagit en rad åtgärder.
Folkhälsoprisutdelningen
Lars Skoglund som fick priset var mycket glad och nöjd. Han tog tillfället i akt att informera
om arbetet med ”Tanum en kommun i rörelse” och tog också rollen att å pristagarnas vägnar
tacka för tillställningen och maten.
Föreningsmöte 3 mars
Barn och Utbildning bjöd in till andra mötet med föreningarna. Det kom många fler än som
hade anmält sig. Man delade in i tre grupper, föreningar som driver anläggningar,
kulturföreningar och övriga främst idrottsföreningar. De två första grupperna hade rätt bra
möten medan i den tredje var det flera missnöjda efteråt. Ett nytt möte planeras till maj.
Folkhälsosamordnarträff Fyrbodal 5-6 mars
Pär Levander från Fyrbodals kommunalförbund berättade om SKL:s öppna jämförelser med
inriktning på folkhälsa. Andreas Hjertén från Hälso- och sjukvårdskansliet gick igenom
folkhälsoenkäten med kommunalt perspektiv. Mia Öster, barnmorska i Strömstad och till 50
% anställd av HIV-prevention VG berättade om arbetet och inriktningen på olika riskgrupper.
Hon ansvarar för Fyrbodal. Vi diskuterade ”Closing the gap” som är en rapport över folkhälsa
ur ett globalt perspektiv. Vi gjorde en tio-i-topp lista varför vi arbetar som
folkhälsosamordnare. EPI-barn är ett dataprogram som lagrar information om barns hälsa
utifrån hälsosamtalen i skolan. Det används i Västerbotten och det finns planer på att köpa in
det. Göran Henriksson, statistiker på VG-regionen gjorde en genomgång av statistik utifrån
Bo Malmbergs data och konstaterade att det är svårt att dra slutsatser då materialet per
kommun ofta är väldigt litet och slumpen har för stor inverkan.
Unga Vuxna konferens Göteborg 19 mars
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Det politiska uppdraget presenterades av Karin Engdal, ordf. i Folkhälsokommittén. Johan
Jonsson gick igenom VG:s folkhälsopolicy ur unga vuxnas perspektiv. VG:s arbetsgrupp
berättade hur de agerat för att skaffa kunskap om unga vuxna och vilka metoder de använt. På
em var det gruppsamtal som redovisades i slutet av dagen
Det är inga arbetsgrupper som haft möte sedan förra FHR vid utskick av kallelsen. ANTgruppen kommer att ha möte 18 mars. Familjecentralens styrgrupp har haft möte och
anteckningarna bilägges.

FHR § 17
Övriga frågor
Välfärdsbokslutet skall presenteras i FHR och detta kan kanske passas ihop med presentation
om kommunala data från folkhälsoenkäten.

