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FHR § 31
Ungdomssekreterartjänsten
Den 13 maj 2008 tog FHR följande beslut
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.
Roger Wallentin redogjorde för fortsättningen. Tjänsten kommer inte att förlängas. Sofia
Bergström har fått i uppdrag att skriva en rapport om hur man kan arbeta vidare med
samverkan kring ungdomar. IFO har avsatt två tjänster som skall arbeta med
”hemmaplanslösningar” och som bl.a. skall nå ungdomar i ett tidigt skede när det börjar gå
snett. Sofia B bjuds in till nästa FHR för att presentera sin rapport.

FHR § 32
Idédag ”Investera i folkhälsa”
Svensk Förening För Folkhälsoarbete har, genom Jan Linde, i en skivelse erbjudit att ordna en
idédag om folkhälsa för politiker. De kan också ordna en kväll för ideella organisationer. FHR
har att ta ställning till detta erbjudande. Det kan vara en bra koppling till nämndernas
kommande arbete med att ta fram folkhälsomål. Vi skall höra med grannkommunerna om
intresse för en gemensam dag.

FHR § 33
Öppna jämförelser folkhälsa
Öppna jämförelser folkhälsa har presenterats för första gången. Sveriges kommuner och
landsting, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet står bakom och resultatet presenterades hos
Fyrbodals kommunalförbund den 12 oktober. Tanum är en genomsnittskommun på alla
områden utom matvanor där man redovisar hur många som äter frukt och grönt samt
lungcancer kvinnor, där Tanum ligger bättre till än genomsnittet. Folkhälsosamordnaren
redogjorde för resultatet.
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FHR § 34
Folkhälsopris
Det har kommit in elva förslag där några föreslår samma pristagare. Alla förslagen handlar
om fysisk aktivitet även om flera framhåller den sociala gemenskapen som betydelsefull. Tre
föreslagna pristagare är likartade och har inriktning fysisk träning i gruppform. De är Kärrets
IF, Friskis & Svettis samt Helen Niklasson och Ove Eriksson. Andra föreslagna är Rosa
Mattsson och Monica Gedda som ordnar ”Bullingrutten” ett stort cykelarrangemang,
TanumsIF/Tanumshede samhällsförening som håller i promenadgrupp för ensamstående och
folk med funktionshinder, Föreningen Strandskatans mattcurling som vänder sig till seniorer,
Ingvar Bruun som är tävlingsledare för V-Touren på Mjölkeröds golfklubb och Tanums
Gammeldansare som ordnar gammeldans en gång i veckan.
Presidiet lämnade förslag till pristagare på mötet.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse TanumsIF/Tanunumshede Samhällsförenings promenadgrupp till 2009 års
folkhälsopristagare

FHR § 35
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) övergripande rapport
FHR har tidigare fått rapporter från ANT-gruppen och Äldregruppen och denna gång var det
BRÅ:s tur. Aktuella områden under detta år har handlat om polisverksamheten i kommunen,
lokala ordningsstadgan gällande alkoholförtäring på offentlig plats som BRÅ tagit initiativ till
att för utökad. Andra frågor som diskuterats är Badortens dag i Grebbestad, Seglartåget och
skadegörelse av ungdomar i Grebbestad.

FHR § 36
Folkhälsopolitisk policy – Folkhälsoplan
Västra Götalandsregionen har antagit en folkhälsopolitisk policy och FHR har att ta ställning
till hur denna skall ligga till grund för arbetet under 2010. Policyn kan hämtas från
www.vgregion/folkhalsa.se
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Ur policyn:
”FOLKHÄLSOARBETE ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE för att stärka och utveckla
livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om
befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och folkhälsa.
Folkhälsoperspektivet måste därför finnas med i alla delar av samhällsplaneringen.
Folkhälsopolitik handlar om att med politiska ställningstaganden skapa förutsättningar och
möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och att utjämna skillnader i hälsa.
För ett framgångsrikt folkhälsoarbete och en fortsatt välfärdsutveckling krävs sektors- och
verksamhetsövergripande arbete. Det är av avgörande betydelse att varje aktör tar sitt ansvar i
folkhälsoarbetet.”
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att anta Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy som sin egen
att nämnderna får i uppdrag att ta fram folkhälsomål som tar sin utgångspunkt i policyns
”utmaningar”
att uppdra åt Folkhälsorådet att stödja nämnderna i arbetet med att ta fram folkhälsomålen

FHR § 37
Rapporter
Folkhälsopolicyn, konferens Göteborg 7/10
Karin och Andreas deltog och det handlade mest om den regionala nivån med utbyte av idéer.
De tyckte förmiddagen var bäst. På em. delades man in i grupper och Karin var med i Barn
och unga och Andreas i jämställdhet.
Sofia Åkerman, föreläsningar om självsvält och självskadebeteende 12-13/10
Sofia föreläste för åk. 8 i Tanumskolan och åk. 8 och 9 i Hamburgsundskolan. Eleverna
visade stor uppmärksamhet och Sofia har fått många meddelanden med tack i sin gästbok
efteråt. Föreläsningen på kvällen var välbesökt.
Familjecentralen, konferens i Göteborg och planeringsdagar på Vann.
Tre ur personalen, IFO-chefen och folkhälsosamordnaren deltog i Göteborg och det handlade
om två undersökningar som presenterades. Sexton familjecentraler i Västra Götaland har
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undersökts och den ena handlade om föräldrars syn på sin familjecentral och den andra om
hur de är organiserade. Planeringsdagarna på Vann bestod av två halvdagar och man arbetade
framförallt med att ta fram mål för verksamheten. Britt H och Dan deltog i den andra
halvdagen.
Hela människan, möte med kyrkan 1 oktober
En mindre grupp ur nätverket träffade två präster, Malin Hammarström och Bengt Magnusson
för att höra deras syn och intresse att möta ungdomar. Det handlade om vad kyrkan gör idag
och vad man skulle vilja. En verksamhet som det nog finns behov av är ungdomscafé. Kyrkan
har lokaler men inte resurser att driva. På AME finns intresserade arbetslösa ungdomar som
kanske kan vara en resurs.
ANT-gruppen och Maten-Rörelse har haft möten sedan senaste FHR mötet. Anteckningar
bilägges.

FHR § 38
Övriga frågor
Inga övriga frågor

