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Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Lars-Åke Gustavsson
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Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Ingrid Nyström, tjg ers
Lise Andreasson
Lars Wiberg
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Anne-Louise Sorbring
Anna-Lena Lindqvist, KU-utbildningen
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Inga Göransson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2006-06-14

Sekreterare

................................................………………………………………..
Anna Sandberg/Elisabeth Martinsson

Ordförande

...................................................
Gunilla Josefsson

Justerare

...................................................
Inga Göransson
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Rapport om hälsokonsekvensbeskrivningarna
Anne-Louise Sorbring och Anna-Lena Lindqvist berättar om arbetet med
hälsokonsekvensbeskrivningarna.
År 2003 startade Orust kommun friskvårdsarbetet ”Vi satsar friskt”. En del i detta
arbetet var att låta 50 personer genomgå en hälsoprofilbedömning. Av dessa 50 var
30 st. anställda av Orust kommun och 20 st. från 5 olika företag i kommunen.
En hälsoprofilbedömning består bl.a. i att fylla i ett frågeformulär där man själv får
uppskatta sin hälsa, hur man förhåller sig till stress, ensamhet m.m.
Vid uppföljningen, efter ett år, återstod 33 st. av de ursprungliga 50 st.
Resultatet av hälsoprofilbedömningarna för de kvarvarande visar ett positivt resultat.
Anna-Lena Lindqvist, som arbetat med hälsoprofilbedömningarna genom sin
utbildning på KY i Uddevalla framför att Orust kommun är mycket öppna och
mottagbara för friskvård. Satsar man på det friska har man så mycket igen.
Citat av Susanna Ehdin (Den självläkande människan)
”Att endast bekämpa det sjuka tillhör gårdagen medan att stärka det friska tillhör
framtiden”.
Rapporten lades till handlingarna.
_________
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Sophämtning på Henåns skola
Sophuset på Henåns skola finns inne på skolgården så sopbilarna måste köra in på
området. Barnen hopar sig runt sopbilen och olycksrisken ökar.
Frågan ska lösas på lokal nivå, alltså mellan skolans rektor och Stenungsunds
Renhållnings AB (sopentreprenören).
_________
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Kvinnofridsplan 2006-2007
Förslag till Kvinnofridsplan 2006-2007 har tagits fram av en kvinnofridsgrupp med
olika representanter i. En aktivitetsplan har även tagits fram.
Små foldrar för utdelning kommer att tryckas upp och kvinnofridsgruppen ska på
studiebesök till Trollhättans kommun den 23 maj 2006.
Vid nästa folkhälsoråd ska filmen ”I våldets skugga” visas.
Folkhälsorådet beslutar
att med godkännande översända förslaget till Kvinnofridsplan 2006-2007 till
Kommunfullmäktige för antagande.
_________
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Skaderegistrering, Barn- och utbildningsförvaltningen, 2005
Lars Wiberg redovisar skaderegistreringen inom Barn- och utbildningsförvaltningen
under 2005.
Benägenheten att rapportera ökar eftersom man blivit mer medveten om att
underlåtenhet att rapportera är ett arbetsmiljöbrott.
Under 2005 rapporterades 167 olycksfallsrapporter (aj) och 71 tillbudsrapporter (oj).
55% av aj-rapporterna inträffar inomhus under pågående verksamhet, 53% inträffar
under lektioner.
Rapporter om våld och hot om våld följs upp särskilt. Under 2005 var dessa 35 st.
Folkhälsorådet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
_________
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Trafiksäkerhetsdag – förslag från Trafiksäkerhetsrådet
Trafiksäkerhetsrådet har tagit fram ett förslag på Trafiksäkerhetsdag.
Trafiksäkerhetsdagen är planerad till den 21 april 2007 och vid det tillfället är det
tänkt att Räddningstjänsten, NTF, Vägverket, Sjöräddningen, någon trafikskola m.fl.
ska medverka. Eventuellt kommer Ulf Larsson föreläsa.
Det som kommer att visas är bl.a. EU-mopedförarutbildningen, cykelhjälmar,
skolskjutsar m.m.
Folkhälsorådet beslutar
att uppmana Trafiksäkerhetsrådet att fortsätta arbetet med Trafiksäkerhetsdagen.
_________
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Förslag om beställning av hälsopedagogisk metod- och
kompetensutveckling
Folkhälsorådet har blivit tillfrågade om att ställa sig bakom ett förslag som ska
ställas till Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Trestad, Dalsland och Norra Bohuslän.
Förslaget innebär att, inför kommande budgetarbete för folkhälsan i Fyrbodal, ska
hälso- och sjukvårdsnämnderna särskilt beakta en gemensam beställning av
hälsopedagogisk metod- och kompetensutveckling för vuxna som arbetar med barnoch ungdomar inom t.ex. föreningsliv/frivilligorganisationer, skola,
ungdomsmottagningar och familjecentraler.
Orust kommun har tidigare valt att inte vara med att finansiera Hälsokällan men får
ändå köpa tjänster till en högre kostnad.
Folkhälsorådet beslutar
att det ingår inte i Folkhälsorådets arbetssätt att behandla denna typ av frågor.
_________
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Övrigt
- Det har kommit en förfrågan från Hälleviksstrands Främjande om Folkhälsorådet
kan vara med och ordna en föreläsning om 3G-master och trådlösa telefoner.
Folkhälsorådet råder Hälleviksstrands Främjande att vända sig till något
studieförbund.
- NTF Väst önskar får två representanter från Orust i NTF Västs kommunutskott.
Lars-Åke Gustavsson och en representant från Trafiksäkerhetsrådet (tjänsteman) har
blivit utsedda.
- Inga Göransson sitter med i Kommunala Handikapprådet (KHR). De har bildat en
grupp som ska ta fram en utbildningspunkt för KHR. Birgitta Olofsson, kommunens
medicinskt ansvariga sköterska, kommer att ta kontakt med Folkhälsorådet för att
undersöka om det finns gemensamma utbildningsinsatser. Positivt.
- Lars-Åke Gustavsson undrar om rökningen har minskat bland ungdomarna. Den
har minskat men flickorna ligger fortfarande högt. En mer ingående rapport kommer
till Folkhälsorådet till hösten.
- Anna Sandberg berättar att den 16 oktober står Orust kommun som värd för en träff
med Folkhälsoråden och folkhälsosamordnarna i Norra Bohuslän. Generaldirektör
Gunnar Ågren föreläser under temat ”Recept för en bättre folkhälsa”. Träffen
kommer att vara i Kajutan.
- Nattvandrarna har bytt lokaler och finns numera hos Piren (Polishuset).
- Välfärdsbokslutet finns på kommunens hemsida. Bokslutet kommer även att
tryckas upp för utdelning.
_________

