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FHR § 8
Anhörigstödet
Anhörigstödet är en verksamhet inom kommunen som har till uppgift att stödja anhöriga som
vårdar eller stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller någon som har funktionshinder.
Laila Johansson, anhörigsamordnare, informerade.
Tidigare handlade anhörigstöd framförallt om äldrevård, men nu innefattar det även
funktionsnedsättning, både fysisk och psykisk och missbruk. Alla kommuner är ålagda att ha
anhörigstöd. Personal kan ha det jobbig med någon närstående. Det kan vara förknippat med
skam och skuld vilket gör att man inte berättar på sin arbetsplats.
Det finns ett nätverk i Fyrbodal och ett nationellt centrum och även internationellt utbyte. Tre
föreläsningar per år arrangeras på Bohusläns museum i Uddevalla med ca l00 deltagare varje
gång. Det har under senaste året bildats 30 anhörigambassadörer inom omsorgsverksamheten.
De har en droppe i form av en brosch på sig. Senaste nytt utkommer två gånger per år. Det
finns en självhjälpsgrupp i Tanum-Strömstad. Viktigt att man har samma behov för att
gruppen ska fungera.

FHR § 9
Kulturpoolen
Folkhälsorådet tilldelade Kulturpoolen 150 000 kr förra året för att utveckla samordning av
kulturpedagogiskt arbete och intressefrämjande för kreativa processer i skolan. Petter Öhnell,
projektledare, informerade. Petter är anställd från augusti 2015 på projekt som pågår till juni
2016. Planen är att det blir permanent. Syftet är att öka kulturen i skolan och skapa samverkan
mellan kultur och skolan. Det är svårt att omvandla information om kultur att som lärare
använda sig av det. Det finns ingen som lyckats få alla lärare att använda kultur i sitt lärande.
Om Tanum lyckats är det uppseendeväckande. En bra förutsättning är att Tanum är väldigt
välförsett när det gäller kulturarbetare.
Ann Banford, världsledande forskare inom området, har samma tankar som i Tanum. Man får
räkna med en femårig cykel för genomförande. På kort sikt ska man samla och inspirera och
på lång sikt ha projekt som pågår flera år. Lärare ska utbildas bl.a. genom workshops. Benno
är en utbildare som varit verksam internationellt och som skall arbeta i Tanum. Det finns
filmer på hans hemsida om detta arbete. Han kommer i Tanum att arbeta med nyanlända
ungdomar. Det är framförallt elever som kommer från ofördelaktiga förhållanden som tjänar
mest på kultur i skolan. Jesper Eng på Gerlesborgsskolan har myntat begreppet ”Kultur är inte
grädde på moset utan jästen i brödet”.

FHR § 10
Välfärdsbokslut 2015
Välfärdsbokslutet presenterades av Karin G och Dan A. Två områden ifrågasattes i
diskussionen efteråt, kompostering och socioekonomisk sorteringsnyckel. Förvaltningarna
behöver granska vad som är med från deras verksamhet och komma med relevanta och

intressanta områden. Det är också större mening om man mäter utifrån insatser man bestämt
att satsa på för att se resultat av insatser. Mötets mening var att Välfärdsbokslutet skall
föredras i nämnder och ledningsgrupper i år.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att uppmana nämnder och ledningsgrupper att informera sig om Välfärdsbokslutet.
att uppmärksamma övervikt hos barn och försöka stimulera till insatser
att uppmana förvaltningarna att koppla sina delar i Välfärdsbokslutet till beslutade insatser

FHR § 11
Folkhälsomål i kommunstyrelsen
Vid senaste mötet i Folkhälsorådet beslutades att återföra ärendet till presidiet. Louise T och
Dan A har träffat Olle T tagit fram ett förslag. I Budget 2016 under rubriken Vision/God
ekonomisk hushållning finns i inledningen ett stycke: ”En positiv befolkningsutveckling ska
skapas genom satsningar på i första hand områdena boende, infrastruktur och näringsliv”.
Förslaget är att lägga till folkhälsa här.
Folkhälsomålen i nämnderna handlar mestadels om verksamhet. Kommunstyrelsen har bara
en verksamhet, Räddningstjänsten. Vid samtal med chefen Gunnar Ohlén har framkommit att
de i nuläget inte har några förslag till folkhälsomål och därför finns inga förutsättningar att
föreslå kommunstyrelsen detta.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att folkhälsa ska ingå i budgeten 2017 som ett av områdena i
inledningen under Vision/God ekonomisk hushållning.

FHR § 12
Rapporter från nämnderna och övriga organisationer
Representanterna rapporterar från sin nämnd eller organisation om aktuella folkhälsofrågor
sedan senaste mötet i folkhälsorådet.
Barn och utbildningsnämnden
Man planerar om- och utbyggnad av Tanumskolan och då har miljön diskuterats.
Tekniska nämnden

Anläggning av cykelbanor har behandlats. Hamburgsund-Slottet har länge varit prioriterad
och nu har man hälftenfinansiering från regionen. Grebbestad camping till Vadskärspilen
kommer man bekosta med enbart kommunala medel. Korsningen vid Gästis i Tanumshede
kommer att byggas om och bli mer trafiksäkert. Man kommer att byta entreprenör för
lokalvård. Ett billigare alternativ som kommer att följas upp.
Omsorgsnämnden
Informationsmöte i Hamburgsund om boende för ensamkommande pojkar och eventuellt
flickor i Hamburgö skola. Ett bra möte med många positiva yttranden med erbjudanden om
stöd från befolkningen.
Hälso och sjukvårdsnämnden
Genomgång av beställarbokslut. Det mesta av avtalen har följts. Minskade besök hos läkare
och ökade hos sjuksköterskor inom nämndens område. Ny jourcentral öppnade 1 april i
Närhälsans regi med mottagning på vardagskvällar och dagtid på helger. Nästa
folkhälsoforum är planerat till 11 november alternativt 4 november.

FHR § 13
Rapporter
Översiktsplan, arbetsgrupp
Översiktsplanen skall vara klar för beslut i sommar och arbetsgruppen har blivit aktiv igen
med komplettering av texter.
Idébytardag, Dalslands folkhögskola, 16 mars
En dag där olika verksamheter i Fyrbodals kommuner presenterar insatser inom folkhälsa. Det
sker i seminarieform med olika teman.
ANDT-möte, Ungdomens hus, 17 mars
Det har varit två möten för att aktualisera ANDT i undervisningen på högstadiet. Det finns ett
material, Berusning på schemat, som kan användas i olika ämnen. Personal på skolorna skall
diskutera hur man kan arbeta med detta.
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på HVB, utbildning för personal till
ensamkommande barn, 23 mars och 27 april.
Första utbildningsdagen mottogs väl av personalen, matnyttigt innehåll. Efter andra dagen får
en utvärdering göras och därefter beslut om eventuell utbildning för fler. Dan har också en
dialog med ansvariga lärare på SFI-programmet på Futura om eventuell utbildning.
Årsmöte Anrås grannsamverkan, 23 mars
Dan A deltog ihop med en polis i årsmötet genom att informera om samarbetet polis-kommun
och vårt samverkansavtal. Det blev också diskussioner om brottssituationen i Tanum.

FHR § 14
Övriga frågor

Det har kommit en förfrågan från Tobacco Endgame om ett rökfritt Sverige 2025. Frågan är
om kommunen skall ställa sig bakom deras inriktning. Dan A kommer att sätta sig i in frågan
och föreslå hur kommunen skall ställa sig.

