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FHR § 7

Ungdomsbrottslighet
Ulf Darell från Polisen redogör för ungdomsbrottsligheten inom STO-regionen och i
första hand på Orust.
Ulf har gjort en undersökning av anmälda brott och då i första hand bland de som
benämns som skäligen misstänkta till brott. Åldersgruppen som han koncentrerat
undersökningen inom är födda 1980-12-31—1990-01-01.
Orust kommun är mer drabbat av brott och utifrån skillnaden mot Tjörn kan man
fundera på varför. Kan det vara så att ungdomarna på Tjörn upptäcks tidigare? Hur
fungerar nätverken på Orust?
Jämför man antalet personer som utfört brotten är antalet brott procentuellt lägre än
på Tjörn, vilket betyder att en del brott är ”återfallsbrott”.
Narkotikabrotten, inbrott i bilar och skadegörelse ökar på Orust. Ungdomar som
missbrukar blir mycket brottsaktiva och nu har andragenerationens missbrukare
blivit aktiva.
På Orust pågår arbetet med att förbättra samverkansformerna mellan Sociala
omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen hela tiden.
Gunilla Josefsson vill gärna ha en hearing i Folkhälsorådets regi.
Alla har ansvar gentemot attityder mot utsatta familjer.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2006-03-31

FHR § 8

Alkohol- och drogförebyggande insatser
Aili Larsson berättar att hon har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen till ett
projekt som heter ”Föräldrakraft”. Motsvarande summa som hon fått från
Länsstyrelsen ska Orust kommun satsa.
”Föräldrakraft”, är utformad enligt amerikansk modell och Orust tillsammans med
Marks kommun, Linnéstaden och Bergsjön ingår i ett samarbete där den används för
första gången i Sverige. Unikt med utbildningen är att både föräldrar och barn deltar
i den.
Aili håller dessutom på med:
- Local Hero (workshop mot knark), bygger på ungdomarnas egen kraft
- Tobaksprojekt I år 6
- Utbildning med Polisen och Sociala omsorgsförvaltningen (att se tidigt se tecken på
missbruk)
- Motiverande samtal för personal inom BMM, BVC m.fl.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________
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Förslag till kvinnofridsplan, Orust kommun
Kommunfullmäktige i Orust kommun har lämnat ett uppdrag att en handlingsplan för
kvinnofrid skall arbetas fram. uppdraget är uppdelat i olika delar. Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med 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 och dels
en plan som framställs av Folkhälsorådet med sikte på kvinnofrid i vårt samhälle/hos
vår befolkning.
Folkhälsorådets kvinnofridsplan fokuserar dels på de förebyggande och
hälsofrämjande insatserna dels på att utveckla samverkansformerna kring kvinnofrid
och har i sin utgångspunkt i socialförvaltningens handlingsplan.
Anna Sandberg föredrar liggande förslag till kvinnofridsplan.
Förslaget har tagit fram av en ”bred” arbetsgrupp där bl.a. Polisen, kvinnojouren,
sociala omsorgsförvaltningen, ungdomsmottagningen m.fl. ingår.
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas till Anna Sandberg. Kvinnofridsplanen
kommer att behandlas vid nästa Folkhälsoråd.
Arbetsgruppen kommer att göra ett studiebesök i Trollhättans kommun den 23/5 för
att se hur de arbetar med sin kvinnofridsplan.
Folkhälsorådet beslutar
att kvinnofridsplanerna bör ha en gemensam utseendestruktur och framställas i A5format, samt
att uppmuntra arbetsgruppen till att fortsätta arbetet med kvinnofridsplanen.
_________
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Övrigt/Rapporter
Anna Sandberg berättar:
- att hon fått tjänsten som folkhälsosamordnare i Orust kommun,
- att hon, med anledning av att Folkhälsorådet beviljat medel till skolavslutningen
den 14/6 2006, besökt ungdomsrådet,
- att hon kommer att trycka upp Välfärdsbokslut för 2005 och sprida i
förvaltningarna och även lägga in det på hemsidan,
- att Gunilla Sander kommer under 2006 att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor för
Folkhälsorådet,
- att diskussioner förs med Carema om deras eventuella deltagande i Folkhälsorådet.
Eventuellt kan man kanske be dem komma och besöka Folkhälsorådet.
Roger Hansson berättar:
- att Folkhälsorådet har i Norra Sjukvårdsdirektionen initierat träffar under två års tid
och skall för första gången stå som värdar under en endagsträff till hösten 2006.
Försök skall göras för att få hit Gunnar Ågren.
Folkhälsorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________

