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FHR § 22
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
Denna punkt var bordlagd från senaste FHR-mötet, men nu redogjorde Jonas Nilsson för
resultaten och tankar kring hur man kan använda dessa för att förbättra olika tillstånd.
Undersökningen genomfördes i högstadiet med en svarsfrekvens på 94 procent och på
Tanums gymnasium med en svarsfrekvens på 65 procent. Man vände sig också till unga
vuxna 19-25 år men där var svarsfrekvensen endast 10 procent så dess resultat är inte
användbart. För resultat hänvisas till rapporten.

FHR § 23
Tänk om kampanjen
Jonas N berättade vid senaste FHR-mötet om denna kampanj. Han redogjorde nu för hur det
gick inför och under skolavslutningen. Det blev en lugn skolavslutning liksom tidigare år.
Den satsning som görs är lyckad. Sommaren i stort har också varit lugn. Tänk om kampanjen
fortsätter med fokus på Halloween under hösten.

FHR § 24
Folkhälsomål och budget i nämnderna
Folkhälsorådet beslutade vid senaste mötet att återkomma till frågan vid detta möte.
Maj L-K redogjorde för ON:s mål. De har antagit mål inom alla utmaningarna. Nästa steg blir
att formulera insatser som bekostas i egen budget eller genom ansökningar till FHR.
Liselotte B berättade att man i Ungdomsrådet utifrån LUPPen kommit fram till två områden
man vill prioritera: Hälsa och Delaktighet. Dessa områden kommer BUN att satsa på. Nästa
steg blir att konkretisera och planera hur man vill arbeta med dessa områden utifrån egen
budget eller genom ansökningar till FHR.
Siv B redogjorde för TN:s inriktning. Man vill satsa på attraktiva utemiljöer i dialog med
berörda. Man prioriterar också säkra gång och cykelvägar och har för detta avsatt flera
miljoner. Det finns också en prioriteringslista och planer för utbyggnad, men man är beroende
av Trafiksäkerhetsverket som beslutar och skall samverka i utbyggnaden. Detta går trögt och
därför händer inte så mycket. Alternativet är att bygga själv där man kan. TN vill också
tillgänglighetsanpassa badplatser för funktionshindrade.
MBN:s redogörelse får vi vänta med då ingen kunde rapportera.
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När det gäller KS blir inriktningen att få in folkhälsa i Översiktsplanarbetet. Ansatsen är att
komma ut och träffa kommuninnevånare i dialog. Detta är ett demokratiprojekt och en
folkhälsoinsats. För FHR:s KS-ledamöter är det viktigt att framhålla folkhälsoperspektivet i
ÖP-arbetet i olika sammanhang.

FHR § 25
Ekonomisk rapport
Dan A gav en ekonomisk rapport tom. augusti. Det ekonomiska läget är gott vilket innebär att
det finns en del medel över inom områden som inte utnyttjats.
FHR § 26
Rapporter
Barn till missbrukare
Denna verksamhet bedrivs på familjecentralen med medel från FHR under detta år. Man
avslutade en grupp i februari och planerar att starta en ny i höst. Det utåtriktade arbetet med
kunskapsförmedling till personal som arbetar med barn har inte genomförts.
Kulturplaneterna
Genomfördes i somras under två veckor. En mycket lyckad satsning med 10 deltagare. Arbete
i trä och dans var två områden och man gjorde olika utflykter. Man utgick från Ungdomens
Hus och ena vecka var man i Hornbore by. Den 17 september anordnas en dag om
Barnkonventionen och Barnfattigdom i Lysekil för de fyra kommuner som genomförde
Kulturplaneterna i Bohuslän. Där kommer dessa kommuners verksamheter att rapporteras.
Från Tanum deltar 10 politiker och tjänstemän.
Utvärderingskonferens om lokala folkhälsoarbetet 23 november i Göteborg
Göteborgs Universitet har på uppdrag gjort en utvärdering av organisationen av det lokala
folkhälsoarbetet som kommer att presenteras 23/11. Ledamöterna uppmanas att delta i mån av
tid.
Hörselskadades förening bidrag
Föreningen har fått ett bidrag på 2 000 kr. De arbetar för att barn inte ska skada hörseln pga.
bristande kunskap om de risker som vistelse i miljöer med höga ljud innebär samt att personer
med hörselnedsättning och/eller tinnitus ges information, hjälp och stimulans genom olika
slag av aktiviteter. De gör detta genom att informera i skolor, vid möten och sammankomster,
genom studiegrupper, frivilliga hörselhjälpare, curlingverksamhet och poängpromenader.
Samverkansavtal med polisen
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Avtalet är nu underskrivet och kommer att följas upp i BRÅ. Det gäller under 2012-2013.

FHR § 27
Övriga frågor
Förfrågan om rapporter på kommande FHR-möte om Primärvårdens och Tandvårdens
folkhälsoarbete. FHR:s möten har i stor utsträckning handlat om nämndernas folkhälsomål
men det vore också på sin plats att ge utrymme för primärvårdens och tandvårdens
folkhälsoverksamhet. Därför är tanken att till nästa möte få en rapport från dessa.
Primärvårdens representanter var närvarande och är inställda på detta. Anna L från
Tandvården var inte närvarande så vi får fråga henne vid annat tillfälle.
Ewa M-K frågade om möjligheten att få bidrag till instruktörsutbildning av en BVC-sköterska
i Hjärt och Lungräddning. Utbildningen kostar 3 500 kr. Meningen är att BVC-sköterskan
skall utbilda föräldrar på Familjecentralen i HLR. Folkhälsorådet ställer sig positiva och det
kan belasta de avsatta medlen för föräldrautbildning.

