PROTOKOLL
2003.04.23

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Fornsalen, Tingshuset
Tid: onsdag 23 april kl. 09.00-12.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.

Ärenden
1. Föregående möte och protokoll
2. Rökning
3. Rapporter arbetsgrupper
4. Ungdomsutvecklarna
5. Rapporter övrigt
6. Övriga frågor
Ledamot som ej kan närvara kontaktar Dan Andersson,
tel. 18 513, fax 18 300, epost. dan.andersson@tanum.se
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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Karin Mellberg
Birgit Ekholm
Karin Gabrielsson
Bengt Widengård
Anita Hakeröd
Elny Karlsson
Dan Andersson sekr.
Louise Thunström §19
Jonas Nilsson §19

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden
Personalkontoret
Miljö och Byggnadsnämnden
Barn och Utbildningskontoret
Kultur och Fritidsnämnden
Kultur och Fritidsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Personalkontoret
Ungdomsutvecklare
”

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Anita Hakeröd
Dagordningen godkändes
Paragrafer: 16-21
Tid: 09.00-12.00

Vid protokollet:
Dan Andersson
Justeras:
Mona Svegås

Anita Hakeröd
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FHR §16
Föregående möte och protokoll
Föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
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FHR §17
Rökning
Vi har flera insatser på gång som gäller tobak, undervisning i skolan där lärare har
vidareutbildats på FHRs bekostnad och Team Smart (som Jonas N. berättar om under annan
punkt på detta möte). Vi bör till hösten lyfta fram detta arbete genom kontakt med pressen och
engagemang från KS ledamöter. För att kunna göra detta är det viktigt att kommunhuset, som
enligt nu kända uppgifter har den enda kommunala lokal där rökning är tillåten, blir rökfritt.
Detta bör ske genom att rökarna erbjuds rökslutarhjälp i form av nikotinläkemedel och kanske
stöd genom enskilda samtal eller i grupp.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att ta bort rökrummet i kommunhuset
att undersöka kostnader och förutsättningar för hjälp till rökavvänjning
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FHR §18
Rapporter arbetsgrupper
Följande arbetsgrupper avrapporterades: Äldregrupp, Maten-Rörelse, Arbets-Fritidsmiljö,
BRÅ arbetsgrupp, ANT-gruppen och Höjdpunktens styrgrupp. Mötesanteckningar bilägges.
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FHR §19
Ungdomsutvecklarna
Jonas Nilsson och Louise Thunström rapporterar om sin verksamhet, bl.a. ger Louise en
tillbakablick på den tid hon varit anställd. Dom kommer också att berätta om Team Smart, en
kontraktsmetod för tobaksfrihet, IT-café i Grebbestad i sommar och kanske annan verksamhet
som dom är inblandade i.
Jonas berättade om SMART-Drag, som det skall heta i Tanum, och är en metod där ungdomar
skriver kontrakt att inte använda tobak. Under första året kommer man rikta sig till åk.7 men
sedan kan det vidgas. Fördelarna för ungdomar som deltar är rabatt (10%) på varor och
tjänster hos näringsidkare i kommunen och att man kan vinna priser som utlottas. Jonas
arbetar mest med praktiska frågor för att stödja ungdomar t.ex. att ordna en wakeboardbrygga
i Fjällbacka.
Louise har mest arbetat med psykosocialt stöd till framförallt tjejer och träffar 3-4 grupper. En
del av dessa behöver extra stöd och det blir en del kurativt arbete. Hon har mycket samarbete
med skolan. En grupp får stöd i att ordna ett ”Livespel” i Hamburgsund. Tjejer och
kroppsfixering är ett område som Backa skola uttryckt ett behov att arbeta med. Hedeskolan
kommer nog också att delta i detta. Magdans kan vara ett sätt att närma sig detta område.
IT-café startar v. 25 och har öppet åtta veckor i Grebbestad. Målgruppen är ungdomar även
om alla är välkomna. Det blir öppet på dagtid två dagar och på kvällstid tre dagar i veckan.
Åtta ungdomar kommer att få kommunalt sommarjobb där.
Man har ambitionen att väcka liv i ”Föräldrar i farten” men intresset från föräldrar är svagt.
Louise har haft två studiecirklar för föräldrar till tonåringar, en i Bullaren och en i Grebbestad.
Ungdomsutvecklarna har också deltagit i föräldramöten. Louise är nöjd med det år hon snart
har arbetat.
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FHR §20
Rapporter övrigt
Inga övriga rapporter.
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FHR §21
Övriga frågor
Bengt W. undrade om det förs någon diskussion om förutsättningarna för folkhälsoarbetet i
Tanum nästa år när avtalet med Hälso och Sjukvårdsnämnden (HSN) går ut. Det har
diskuterats på HSNs sammanträde men det har inte tagits några beslut än. I kommunen har
frågan inte varit uppe. Det skulle behöva aktualiseras.
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