Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2003-08-29

Plats och tid

Tofta Gård, Stocken, kl 08.30 – 14.00

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Lars Edström
Christer Thobiasson
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Lisbeth Arff, tjg ers
Lise Andreasson
Lars Wiberg
Ewa Reinhold
Birgitta Hallgren
Gunilla Sander

Övriga deltagande

Elisabeth Martinsson, sekreterare
Aili Larsson, samordnare av förebyggande ANT insatser

Utses att justera

Christer Thobiasson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån

Sekreterare

...................................................
Elisabeth Martinsson

Ordförande

...................................................
Roger Hansson

Justerare

...................................................
Christer Thobiasson
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FHR § 18
Information om folkhälsoarbetet i Orust kommun
Gunilla Sander informerade om folkhälsoarbetet:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt avtal mellan Västra Götalands Regionen och Orust kommun.
Gunilla hade med sig ett förslag och accepterades. I samband med detta bad
Gunilla om hjälp när det gäller Folkhälsorådets nya handlingsprogram. Lars-Åke
Gustavsson och Lars Wibergs ställer sig positiva till att agera ”bollplank”.
Utbildning om 3G-master.
Utbildning har erbjudits politiker i kommunfullmäktige. Två antog erbjudandet.
Dessutom deltog även personal från Miljö- och byggnadsenheten.
Sluta röka-kurs
Av de 10 st som började på ”Sluta röka-kursen” är 5 st fortfarande rökfria.
Ungdomens röst
Responsen bland den grupp av ungdomar i 18 års-åldern som sade sig vara
intresserade av att medverka i en samarbetsgrupp var liten. Gunilla ställde frågan
om det är Folkhälsorådets vilja att fortsätta med den åldersgruppen eller om
samarbetsgruppen ska bestå av yngre ungdomar? Svaret blev att, om arbetet skall
fortsätta, skall vi vända oss till de yngre ungdomarna.
Biblioteks/hälsohörna
Apoteket ”Bättre hälsa 2004”
Utnyttjande av motionsslingorna
Ovanstående tre punkter gäller samarbete för att utveckla friskvården.
Handikappåret
I Orust kommun är målgruppen barn och ungdomar med rätt till LSS och
habilitering. Studieförbundet Vuxenskolan är sammankallande och ansvarig.
Astma/allergiråd/kommitté
Nyttan av att ha ett särskilt råd med samlad expertis, som träffas några gånger
per år, diskuterades.
Cykelhjälmskampanj
Av de i år 300 beställda hjälmarna är ca 250 redan sålda.
Senior/Juniormässan
Aktivitetsmässan äger rum den 30 september i Stenshults föreningslokal.
Nattvandrarna
Antalet aktiva nattvandrare är 118 personer. Nattvandrarna planerar att i
september bjuda in alla föräldrar i år 7 för information.

Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 19
Vilka insatser skall kartläggningen av Orustungdomars relation till tobak-, alkoholoch drogfrågor leda till?
Aili Larsson, samordnare av förebyggande ANT insatser, presenterar sitt pågående
arbete dels genom att dela ut en sammanställning och dels genom att berätta om sitt
arbete.
Efter Ailis presentation diskuterade rådsmedlemmarna gruppvis med utgångspunkt
från sidorna 26-30 i rapporten ”Kartläggning av Orustungdomars relation till tobak-,
alkohol- och drogfrågor”.
Sammanfattningsvis kan sägas att fokus bör sättas på föräldrar- och vuxengrupper.
Förslag till åtgärder kan vara starta en ”vuxengrupp” som arbetar vidare med att t.ex.
bjuda in till en informationsträff med någon som kan berätta om sitt
missbruksproblem, eventuellt kan också en artist medverka som ”dragplåster”, samt
arrangera en Föreningsmässa där udda aktiviteter har möjlighet att presentera sig.
Att en attitydförändring måste till står helt klart. Därför är det viktigt att börja ge
information i tidigt stadium, alltså till föräldrarna redan när barnen är små.
Gränssättning är viktig för barn/ungdomar och det är vi vuxna som kan sätta
gränserna. Har barnen/ungdomarna en bra bas att stå på, eller en fast förankring i
livet, är redan mycket vunnet.
Gunilla fick i uppdrag att tillsammans med BVC och MVC diskutera frågorna för
eventuella gemensamma insatser.
Rekommendationer och önskemål som framgår av kartläggningen kommer att
informeras om på kommunens hemsida.
________
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Exp:
GS

FHR § 20
Hälsokonsekvensbeskrivning
Gunilla Sander har tillsammans med folkhälsosamordnaren i Lysekils kommun tagit
fram ett förslag till hälsokonsekvensbeskrivning att användas vid politiska beslut i
respektive kommun.
Utifrån detta diskuterade folkhälsorådets medlemmar gruppvis.
Folkhälsorådet beslutar
att

ge Gunilla Sander i uppdrag att lämna ut föreliggande förslag till hälsokonsekvensbeskrivning i nämnderna via förvaltningschefer och nämndsordförande
som i sin tur på sikt skall återrapportera till Folkhälsorådet.

_________
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FHR § 21
Ansökan om medel till riktade insatser
Samordningstjänsten har varit ett projekt i 3,5 år under ledning av Folkhälsorådet. En
rad aktiviteter har startats med utgångspunkt från Orust kommuns Alkohol- och
drogpolitiska program. Aktiviteterna har finansierats med hjälp av medel från Folkhälsorådet och barn- och utbildningsnämnden. Uppföljning och utvärdering har skett
både muntligt och skriftligt till rådet.
Cirklar riktade till föräldrar i år 6 samt ungdomsutbildning i år 7-9 är några av de
aktiviteter Folkhälsorådet gett ekonomiskt stöd till. Båda har varit framgångsrika och
gett gott omdöme i utvärderingar. Föräldracirklarna kommer, i enlighet med Alkoholoch drogpolitiskt program att utökas att gälla föräldrar till 6-åringar, föräldrar i år 6
samt år 8. Ungdomsutbildningen utökas genom att, utöver det ursprungliga uppdraget
att ”undervisa” yngre kamrater i år 6, lägga större tyngd på planering och
genomförande av ANT-undervisning i den egna skolan. Ungdomarna kommer att
hjälpa den pedagogiska personalen så att ANT-undervisningen hålls mera ”ungdomsanpassad”. Enligt den forskning som bedrivs inom området, ser vi att just den här
ungdomsmodellen ger bästa resultat.
Målet föräldracirklarna är att stärka föräldrar genom kunskap och nätverksbyggande.
Ungdomsutbildningens mål är att genom ”ung stödjer ung” skapa en ny stil och ge
identitet till alla de unga som tackar nej till alkohol och andra droger. Målet är även
att kunna fortsätta påbörjad verksamhet och vidareutveckla insatser på det sätt
Alkohol- och drogpolitiskt program anger. Båda aktiviteterna är kända och efterfrågade.
Till föräldracirklar riktat till föräldrar till 6-åringar, föräldrar i år 6 och år 8 (inkl.
material, material, föreläsare, hjälp till deltagaravgift samt diverse småposter) söks
medel om 35.000 kronor och till ungdomsutbildning 2 dagar 35 personer (inkl
måltider och övernattning söks 10.000 kronor.
Kostnadskalkylen för totalsumman som söks (45.000 kronor) är beräknad för tiden
2003-07-01—2003-12-30.
Folkhälsorådet beslutar
att

bevilja bidrag om totalt 45.000 kronor till föräldracirklar och ungdomsutbildning,

att

utvärdering ska ske via Folkhälsorådets aktivitetsuppföljningsblankett.

_________

