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FHR § 19
Tanum – en kommun i rörelse
Lars Skoglund från Korpen berättade om verksamheten kring kommun i rörelse. Korpen med
stöd från Västsvenska Idrottsförbundet och Rikskorpen i det sk. Handslaget samt stöd från
Folkhälsorådet startade 2003 ett flertal aktiviteter i sex skolor: Backa, Fjällbacka,
Hamburgsund, Hogane, Rabbalshede och Uddens skola. Under mars 2007 har de elva största
företagen inkl. kommunen besökts och fått information om ”Tanum - en kommun i rörelse”
samt om Korpens hälsodiplomering och stegtävling.
2006 var det 84 004 individuella starter på 5 831 startkort och 551 listor för motionsgrupper
inlämnade. Det är en ökning från året innan och resultatet hittills i år tyder på ytterligare
ökning. Under perioden 2004-2006 har 33 ungdomar genomgått ungdomsledarkurser i SISU:s
och Korpens regi. Man har kontakt med föreningar i kommunen och bra samarbete med
Hamburgsunds IF och på senare tid även med Bullarens GoIF och Fjällbacka IK.
Man har sökt pengar från Handslaget, som kommer att heta Idrottslyftet i fortsättningen, för
kommande läsår. Man får svar i augusti.

FHR § 20
Drogvaneundersökningen
Drogvaneundersökningen som har gjorts i vår bland niondeklassarna och andraårseleverna i
gymnasiet föredrogs av Dan Andersson. De flesta parametrar visar en positiv utveckling.

FHR § 21
Budgetuppföljning
Rapport om FHR:s budget från första tertiären. Budgetläget ser bra ut, verksamheten ligger i
fas med budgeten.

FHR § 22
Rapporter
Om droger, ungdomars Internetanvändning, Trollhättan 24 april
Budskapet var att vuxna skall sätta sig in i hur ungdomar använder Internet och själva gå in
för att informera sig och förstå den virtuella världen för ungdomar. Det gavs även praktisk
vägledning.
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Francesco Kovacs, Futura 2 maj
Detta var en föreläsning i Utanförskapsverksamheten. Kovacs har suttit i Gulag och berättade
om sitt liv och sina upplevelser därifrån. Han höll tre förläsningar, två på Futura för
Tanumskolans högstadium och gymnasiet och i Hamburgsund för högstadiet där.
Folkhälsoplaner-VFB Uddevalla 3 maj
Folkhälsosamordnare samlades för att delge erfarenheter från de olika kommunernas arbete
med att implementera folkhälsoplanerna i den kommunala verksamheten. Många befinner sig
på ungefär samma stadie som oss men med olika metoder som t.ex. styrkort.
Rökpolicy i kommunen
Det har bildats en arbetsgrupp med fackliga representanter som Jannike Karlsson,
personalsekreterare i Omsorgen, leder. Det kommer att bli förbjudet att röka på arbetstid och
på arbetsplatsen. Varje förvaltning får också forma sin egen policy som anpassas till sina
förutsättningar.
Föräldrastödsnätverket Hälsokällan Uddevalla 23 maj
I Tanum har vi på initiativ i BRÅ bildat en arbetsgrupp för föräldrastöd och två representanter
från denna deltog för första gången i en nätverksträff för föräldrastöd. Det gavs en
redovisning av de föräldraprogram som finns. Fyrbodals kommunalförbund har hos
länsstyrelsen sökt medel för att kunna utbilda i dessa program. Vi kommer att erbjudas
möjlighet att delta, förmodligen utan kostnad, i dessa utbildningar.
Minnesanteckningar från de arbetsgrupper som haft möten sedan senaste FHR: Äldregruppens
möte med föreningarna, Familjecentral, ANT, Maten-Rörelse och Välfärdsbokslut.

FHR § 23
Övriga frågor
Gemensam annons till föräldrarna innan Carnevalen.
Detta förslag har kommit från Susanne Hagen till BRÅ. Det vore bra med en annons som
uppmanar föräldrar att vara i Grebbestad på kvällen. Ungdomsvägledarna och Fritid brukar
sätta ut annons inför Valborg och skolavslutning och det skulle de kunna göra även inför
Carnevalen. För att förstärka annonsen kan BRÅ och FHR stå med i den.
Inriktning folkhälsomål
Olle har väckt frågan att det vore bra om FHR hade en inriktning på de folkhälsomål
nämnderna skall ta fram. Några nämnder har redan tagit fram mål och de kan välja sådant de
ändå skall arbeta med. Det kan också bli väldigt olika inriktning på de olika nämndernas mål.
Meningen är att målen skall utveckla folkhälsotänkandet och verksamheten. Det vore bra om
FHR prioriterade och valde bland de nationella målen till att styra inriktningen i Tanum. Ett
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sätt för FHR att rikta in sig kan vara genom rådslag. Arbetsgruppen för folkhälsomål får i
uppdrag att komma med förslag hur vi fortsätter.
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