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FHR § 13
Barn till missbrukare
På familjecentralen har man haft en grupp med barn till missbrukare under slutet av förra året
och in på detta. Det har varit en del problem att få ihop deltagare och det har tagit längre tid
än man trodde från början. Detta startades som ett projekt av IFO med statliga medel. För att
det inte skulle avslutas har FHR tillskjutit medel i form av en halv tjänst under detta år. AnnCharlott Wester, förskollärare, skulle kommit och berättat om verksamheten, men hon hade
blivit sjuk så vi får skjuta på det till hösten. De har meddelat att de håller på och rekryterar
deltagare till en ny grupp.
FHR § 14
Tänk om kampanjen
Kommunen har under flera år deltagit i Länsstyrelsens kampanj mot alkohollangning till
ungdomar. Detta år benämns kampanjen Tänk om och kommer inte bara att vara koncentrerad
på skolavslutningen, även om den kommer att intensifieras då, utan återkommer vid skolans
start, höstlov med halloween, jul och nyår. Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, redogjorde för
kampanjen. Jonas kommer att arbeta mer drogförebyggande och med föräldrastöd än vad han
gjort tidigare.
Flera olika insatser kommer att samköras under de två veckorna innan skolavslutningen. Det
finns en maillista med 400 föräldrar som kommer att få information. All kommunpersonal
kommer att få information genom mail. Webbinformation på kommunens hemsida/intranät.
Några affischer kommer att sättas upp på strategiska ställen i samhällena. Affischer kommer
att delas ut till alla butiker i kommunen. Flyers kommer att delas ut, troligen kommer elever
att stå utanför systemet och butiker. Broschyr delas ut tillsammans med morgontidningar.
Film som läggs ut på kommunens hemsida. 96 st. radiospottar i Radio Prime och intervju med
Jonas och Henric Rörberg från polisen. Kanske annons i Björklövet. Kontakt med
Strömstadstidningen sköter drogsamordnaren i Strömstad. Vykort till alla som fyller 20 år i år
med uppmaning att inte förmedla alkohol till underåriga. Fritidspersonalen och en del andra
kommer att bära t-shirts med budskap. Pins kommer att bäras av tandvårdspersonalen och
förhoppningsvis vårdcentralens personal och kommunens receptionspersonal.
Kampanjen kommer igen vid skolstart och Halloween med t.ex. bioreklam på Nautic.

FHR § 15
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
LUPP genomfördes som en enkätundersökning till ungdomar under hösten och nu finns ett
resultat att presentera. FHR har bidragit med 25 000 kr under förra året för att genomföra
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undersökningen. Karin G och Jonas N skulle ge en bild av hur ungdomar i Tanum har det och
vad de tycker, men det fick ställas in då BUN meddelat att de skall ha informationen först,
innan någon annan får den.

FHR § 16
Överviktiga barn
Väldfärdsbokslutet ger en negativ bild av hur mycket överviktiga/feta barn det finns i Tanum.
Vi är inte ensamma utan det har ökat i hela landet under senare tid men Tanum ligger över
riksgenomsnittet. Arbetsgruppen Maten-Rörelse har diskuterat detta och tycker frågan skall
lyftas till FHR. Vi diskuterade problemet. Familjecentralen och Tandvården är viktiga aktörer.
Det har tidigare funnits ett projekt som heter ”Mål i mun” som bl.a. Strömstad deltog i. Dan
får i uppdrag att undersöka och återkomma med information.

FHR § 17
Folkhälsa i budgetarbetet
Vid förra mötet behandlades folkhälsa i budgetarbetet och följande beslut togs:
att tjänstemännen tar med sig frågan till sina förvaltningar och politikerna driver frågan i sina
nämnder
att återkoppling sker vid nästa Folkhälsorådsmöte
Hos BUN har det rapporterats vid punkten om Folkhälsorådet och Karin har tagit upp det i
ledningsgruppen men det kom bort då annat prioriterades. Kommer att diskuteras längre fram.
ON har med det i måldiskussionen och man vill ha med det som en del av målen och inte vid
sidan om. Kommer upp i juni och augusti.
TN tog nya folkhälsomål i höstas vilka är med i budgetarbetet. Cykelvägar är prioriterat.
Problem att Vägverket prioriterar bort. Tillgänglighet till bad skulle kunna förbättras med små
medel.
Hos MBN skall Peo Johansson lyfta det.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
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att återkomma till frågan på kommande möte.

FHR § 18
Folkhälsa i samhällsplaneringen
Vid förra mötet tog vi upp och diskuterade denna arbetsgrupp. SHB skulle undersöka
möjligheterna att få fram en ny tjänsteman som håller i gruppen. Kathrine K rapporterar att
det finns tjänstemän som är intresserade men där det inte ryms i deras arbetstid. Peo J har tagit
upp det i TN och det måste in i budgetarbetet. Ett förslag är att kombinera Moa Leidzéns
uppdrag med ÖP med del av tjänst för folkhälsa i detta arbete. Siv B tar upp detta i nämnden.
Karin G meddelar att samarbetet med Tanumskolan gällande centrumplanen i Tanumshede
har kommit igång. En grupp elever är engagerade.

FHR § 19
Välfärdsbokslutet i nämnderna
Vid förra mötet föredrogs Välfärdsbokslutet och vid senaste kommunfullmäktige hade Karin
G och Dan A en föredragning. FHR tog följande beslut vid senaste mötet:
att Välfärdsbokslutet skall föredras i de kommunala nämnderna
Dan A kommer att föredra VFB i ON på torsdag 24 maj.
Hos BUN dominerar LUPPen och då får VFB stå tillbaka. Kommer kanske att föredras i höst.
Hos TN och BMN har det inte uppmärksammats.

FHR § 20
Rapporter
Tandvården
Tandvården och Familjecentralen har i samarbete med SFI träffat unga mammor med barn för
information om tandhälsa.
Tandvård är ett nytt område när man gör hembesök inom Äldreomsorgen hos 75-åringar.
Omsorgen
Man har gjort en ny organisation och anledningen är att öka kvalitén. Det ställs högre krav
idag och snabbare handläggning. Mottagning och Utredningsavdelningen (MoU), med Bo
Hedström som avd. chef, är indelad i en vuxenenhet med Harriet Nilsson som chef, barn och
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unga med Lena Hansson som chef, IFO verkställighet som Bo H ansvarar för och
Flyktingverksamhet med Integration, PUT-boende i Strömstad gemensamt med de andra
nordbohuslänska kommunerna och asylboende i Tanumshede.
Gerlesborgföreläsning 27/4 av David Jonstrad ”Kollaps. Livet vid civilisationens slut”
Karin G rapporterar att det var välbesökt, ca 100 deltagare. Innehållet var både hoppfullt och
deprimerande.
Äldreföreningsträff 26/4
Träffen var på Tedactive. Benedicte Tveit som är verksamhetsansvarig skulle ha föreläst men
blev sjuk. Två ur personalen ersatte men det blev mer av information än föreläsning. Vi
förevisades lokalerna och provade redskapen. Välfärdsbokslutet föredrogs och föreningarna
hade en egen punkt.
Samverkansavtal kommunen-polisen
Det finns ett färdigt förslag som skall behandlas i KSAU den 30 maj och om det godkänns där
i KS 20 juni.
Kulturplaneterna
Verksamheten kommer att vara v. 26 och 27 tisdag, onsdag och torsdag kl. 09-15. Ålder på
deltagarna är 11-13 år och de handplockas av socialtjänsten, skolsköterskor och fritidsledare.
Engagerade kulturarbetare är Malin Svanberg, danspedagog, som kommer att ha dansverkstad
och ev. Karin Mailänder, konstnär, som kommer att ha scen och bild. Det blir också
uteaktiviteter som bad och utflykter mm. Man kommer att ha tillgång till en minibuss och
utgå från Ungdomens Hus.
FIB-möte 7/5 planering föreläsning om barnhälsa
Vid detta möte planerades en halvdag föreläsning i höst med Per Möllborg,
barnhälsovårdsöverläkare. Utgångspunkten är övervikt/fetma hos barn. Målgruppen är
folkhälsoråden i norra Bohuslän och andra intresserade.
Modellgrupp VG
VG-regionen har beslutat att se över organisationen för folkhälsa och för detta har en
arbetsgrupp bildats. Dan A representerar de lokala folkhälsosamordnarna tillsammans med två
andra i denna grupp. Nästa träff inbjuds experter på organisation och folkhälsa för att ge sina
synpunkter.
Jämställdhetsnätverk Länsstyrelsen 11 maj
Dan A utsågs av FHR vid ett tidigare möte att representera Tanum i ett nätverk. Den 11 maj
var det en träff som handlare om att ge synpunkter på en kommande handlingsplan. Denna
kommer att bli färdig i slutet av året. De flesta tyckte att området är svårt att förbättra. Det är
lätt att få medhåll i frågan men svårt att åstadkomma förändring.
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Arbetsgrupper som haft möte sedan senaste FHR: BRÅ, Familjecentralen styrgrupp,
Äldreföreningsträff, ANDT, Maten-Rörelse.

FHR § 21
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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