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Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Gunilla Josefsson
Inga Göransson
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Monica Sörensson
Ewa Reinhold
Christer Hellekant
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Johan Jonsson, folkhälsochef i Folkhälsokommittén VG-regionen
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Sven-Ove Tjörnebro

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån,

Sekreterare

...................................................
Anna Sandberg

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Sven-Ove Tjörnebro
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Rapport från Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen
Folkhälsochefen Johan Johnsson berättade om folkhälsoarbetet på regionnivå. På
Folkhälsokommitténs kansli i Mariestad är det 15 anställda. Äga lokal och stötta
centralt är viktigt för regionens arbete med folkhälsofrågor. Det är i kommunen som
det största folkhälsoarbetet skall ske och regionen skall vara behjälplig och stötta det
arbetet. Databaser och metoder för utvärdering av lokala projekt är önskemål som
har kommit fram. Regionen håller just nu på med en omorganisation för att kunna
förändra sitt arbetssätt utifrån de lokala önskemålen. För närvarande finns det temaansvariga som är experter på olika områden som t ex allergier, skadeförebyggande
arbetet m.m.
En viktig uppgift för kansliet är också att kunna sprida erfarenheter och goda
exempel på framgångsrikt folkhälsoarbete.
Efter rapporten diskuterades förutsättningarna för folkhälsoarbetet i Orust kommun.
_________
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Handlingsplan i Lagen om skydd mot olyckor
Christer Hellekant berättar om att Kommunfullmäktige ska besluta om handlingsprogram hur kommunen ska bedriva skadeförebyggande och skadeavhjälpande
verksamhet. Mätbara mål skall finnas med i programmet.
Det fastställda handlingsprogrammet ska redovisas årsvis och Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Ett förslag på ett strategiskt handlingsprogram, i linje med folkhälsointentionerna är,
framtaget och är skickat på remiss till 8 kranskommuner.
Handlingsprogrammet skall vara styrande för nämnderna.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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Kvinnofridsplan
Kommunfullmäktige har lämnat ett uppdrag att en handlingsplan för kvinnofrid skall
arbetas fram. Sociala omsorgsnämnden har arbetat fram en plan för deras område.
För Barn- och utbildningsnämnden blir det en del i skolplanen. För kommunstyrelsen
blir det två delar, dels ett kapitel i jämställdhetsplanen dels en plan som ska
framställas av Folkhälsorådet med sikte på kvinnofrid i vårt samhälle/hos vår
befolkning.
Anna Sandberg föreslår att hon ska samla en arbetsgrupp och utarbeta ett förslag till
kvinnofridsplan, bl.a. genom att titta på de mycket goda exempel på kvinnofridsplaner som finns framtagna i närliggande kommuner.
Folkhälsorådet beslutar
att uppdra åt Anna Sandberg att arbeta vidare utifrån sitt förslag, och
att förslaget ska vara klart för slutpresentation vid Folkhälsorådets första möte
2006.
_________
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Rapporter/övrigt
- Christer Hellekant berättar att vad kommunen har för beredskapsplaner olika nivåer
av kris i samhället kommer att diskuteras vid de årliga arbetsledarträffarna.
- Christer Hellekant meddelar Sveriges Brandbefäls Riksförbund håller föreläsning
tisdag den 13 september i Ängås skola.
- Anna Sandberg berättar om filmen Länge Leve Livet som visas den 13 september,
kl. 19.00 och 20.00 i lokalerna vid Hällevi idrottsplats i Henån. Filmen är ett led i
den riksomfattande kampanjen Don´t Drink and Drive.
- Anna Sandberg påminner om utbildning den 3 oktober, kl. 12.00-16.00, tillsammans med deltagare från folkhälsoråd i Bohuslän.
- Anna Sandberg berättar om möte med Nattvandrarna. Överenskommelse har
träffats om att Nattvandrarna ska kunna ringa Räddningstjänsten när de känner sig
”ensamma” på vandringarna. Vid nästa möte med Nattvandrarna ska Räddningstjänsten närvara med 3 personer.
- Lars-Åke Gustavsson rapporterade från bussturen på Kulturstigarnas dag där han
agerade guide.
- Gunilla Josefsson påtalade att eftersom det numera finns en lag om bärande av
cykelhjälm för barn upp till 15 år kanske det är dags för en ny drive med
cykelhjälmarna.
Rapporten lades till handlingarna.
_________

