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Plats och tid

Tofta gård, Stocken, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Gunilla Josefsson
Christer Thobiasson
Inga Göransson
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Lisbeth Arff, ers
Lise Andreasson
Lars Wiberg
Ewa Reinhold
Birgitta Winghav
Christer Hellekant
Gunilla Sander

Övriga deltagande

Elisabeth Martinsson
Aili Larsson
Ronny Svensson
Göran Henriksson

Utses att justera

Gunilla Josefsson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2005-01-31

Sekreterare

...................................................
Gunilla Sander

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Gunilla Josefsson
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FHR § 27

Att stärka föräldrarollen
Droginformatör Aili Larsson redogör för hur kommunens olika verksamheter arbetar
för att stärka föräldrarollen enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet.
Samarbetar med andra kommuner i Fyrbodal om metodutveckling.
Bland de föräldrar som deltar på de träffar och utbildningar som erbjuds märks ett
engagemang och intresse för barn- och ungdomsfrågor. Deras intresse smittar av sig
till andra föräldrar.
SmartCards-kontrakten tar mycket tid men kommer ändå att erbjudas skolorna till
Aili funnit en bättre lösning.
Fritidsgården i Ellös måste stänga när Folkets Park har evenemang de dagar som är
fritidsgårdens ordinarie öppettider.
Aili kommer under våren att ha en kampanj under våren som heter ”Länge leve livet”
tillsammans med Camilla Pedersen, kommunens trafikinformatör.
Kampanjen, som kommer att bedrivas i STO-regionen och Uddevalla kommun
handlar om rattfylla.
Redogörelsen lades till handlingarna.
_________
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2004-12-03

FHR § 28

Rapport från Hälsan i FyrBoDal
Göran Henriksson från Folkhälsokommitténs kansli redovisar delar ur den stora
enkät som utförts inom FyrBoDal under2004. Den slutliga rapporten kommer att bli
klar i början av 2005.
_________
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2004-12-03

FHR § 29

Folkhälsoarbetet 2005, planering
Folkhälsorådet har, efter diskussioner i grupper, kommit fram till vad som i första
hand ska arbetas med bland folkhälsomålen.
Ökad fysisk och kulturell aktivitet och goda matvanor
- ökad kulturell verksamhet, att ”konsumera mer kultur”
- samarbeta med föreningarna
- repris på aktivitetsveckan
- nyttja utbyggnaden av biblioteket för aktiviteter
Trygga och goda uppväxtvillkor
- få igång självhjälpsgrupper
- fortsätta med redan påbörjade arbeten
- föreläsningar med diskussioner om kvinnors olika roller ur ett historiskt perspektiv
- ta tillvara den kunskap som äldregenerationer har, t.ex. ”klassmormor/morfar”
Skadesäkra miljöer
- prioritera trafiksäkerheten
- bussvärdar (via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan) ?
- säkra leveranser/transporter på skolgårdarna
Om övriga mål i kommunens folkhälsoprogram kopplas ihop med mål 4 (ökad fysisk
och kulturell aktivitet och goda matvanor) så skadesäkrar vi människorna.
Vilket mål vi än arbetar med eller satsar på, ger ”sidovinster”.
_________
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2004-12-03

FHR § 30

Nyheter?
Eu-mopedförarbevis
Matti Öistämö, rektor Henåns skola, deltog i möte den 11/11 tillsammans med övriga
kommuner i STO-regionen angående EU-mopedförarbevis. I mötet deltog även
Vägverket, NTF, Polisen m.fl.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till att utbildningen kan ingå i
skolundervisningen i ämnet ”Elevens val”.
För skolan kommer utbildningen inte att kosta något eftersom Camilla Pedersen,
kommunens trafikinformatör, kommer att hålla i den.
Alkoholenkät bland blivande föräldrar
Birgitta Winghav berättar att enkäten om blivande föräldrars alkoholvanor är
utdelade till både mammor och pappor. Svaren lämnas anonymt.
I enkäten ställs frågor om alkoholvanorna innan och under graviditeten. Det ställs
även frågor om rökning, snusning och sockerintag.
När sammanställningen är gjord kommer den bl.a. att presenteras för de blivande
föräldrarna. Det finns också planer på att bjuda in föreläsare som talar om
skadegränser: Hur farligt är det att dricka under graviditeten? Vad tål ett foster?
Var går gränsen?
Ny medlem i folkhälsorådet
Birgitta Winghav kommer att lämna rådet och ge plats för Marie Blixt som är
biträdande verksamhetschef för den offentliga primärvården.
Aktivitetskorten, Vi satsar friskt
Elisabeth Martinsson meddelar att ca 300 deltagare har lämnat in aktivitetskort per
dragningstillfälle. Hittills har 2 utlottningar skett. Dragningarna kommer att hålla på i
minst ett halvår innan utvärdering görs.
Arbetsmaterial med program för våren 2005 med ”Vi satsar friskt” delades ut.
Tjänstledighet
Gunilla Sander kommer att vara tjänstledig i ett år fr.o.m. den 30 april 2005.
Ersättare kommer att anställas.
Nyheterna lades till handlingarna.
_________
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FHR § 31

Nästa års möten
Föreslagna sammanträdestider för 2005 är:
2005-02-18, 2005-04-15, 2005-06-03, 2005-09-09, 2005-10-21 och 2005-12-09.
Folkhälsorådet beslutar
att fastställa sammanträdestider för 2005 enligt förslag.
_________
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FHR § 32

Övrigt
Birgitta Winghav tackades för ett väl genomfört arbete under den tid hon varit
delaktig i Folkhälsorådet.
Alla deltagarna i rådet önskade varandra God Jul och Gott Nytt År.
_________
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