Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-03-23

Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 11.30

Beslutande

Ledamöter
Anders Hygrell
Inga Göransson
Lars-Åke Gustavsson
Agneta Gustavsson, ers
Lars Wiberg
Christer Hellekant
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Katarina Sjöberg
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Lars-Åke Gustavsson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2007-04-03

Sekreterare

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

Ordförande

...................................................
Anders Hygrell

Justerare

...................................................
Lars-Åke Gustavsson

Paragrafer 5 - 7

1

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2007-03-23

FHR § 5

Olycksfall- och tillbudsrapport i Barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Wiberg berättar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lagen ska
finnas, AFS 2001:1, vilken också anger att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar
för att följa upp och analysera arbetsmiljön inom verksamheten.
Att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för
all personal och brukare är det övergripande syftet och framgår av arbetsmiljöpolicyn
som finns inom förvaltningen.
Under 2006 gjordes totalt 290 rapporter till förvaltningen vara 262 st. är olycksfallsrapporter och 28 st. är tillbudsrapporter. Av olyckfallen inträffar 55 % inomhus
under pågående verksamhet.
240 st. rapporter handlar om olycksfall och tillbud avseende elever och då
företrädesvis pojkar, 151 st. Flickor berörs i 77 st. rapporter. Personalen är inte
inblandat i lika stor utsträckning, men detta bör ställas i proportion till antalet elever
och antal anställda.
En allvarlig del i underlaget är att det förekommer våld eller hot om våld ihop med
kränkning inom företrädesvis grundskolan. Under de senaste åren har antalet
rapporter av detta slag ökat. Orsaken till denna ökning kan troligtvis bero på att den
nya lagstiftningen som trädde i kraft under 2006, med krav på en
Likabehandlingsplan, ihop med nya rutiner avseende anmälan om kränkning,
fokuserat på problematiken.
Skolverket har i en rapport skrivit att de såg mycket goda exempel på ett bra
värdegrundsarbete i kommunens skolor. Antalet rapporter måste också ställas i
relation till antal elever och skoldagar. I kommunens skolor gick under gällande år
1.537 elever i grundskolan viket skall ställas i relation till 27 rapporter avseende våld
och hot om våld på 178 skoldagar.
Folkhälsorådet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
_________
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Övrigt
Christer Hellekant berättar att det är skillnad på elljusspåren i kommunen.
Henåns elljusspår har bra mark och bra belysning, i Ellös är det bra mark och dålig
belysning och i Svanesund är det dålig mark (kostig) och dålig belysning.
Vilka avtal gäller? Vem har ansvar? Lars Wiberg kollar vidare.
Anna Sandberg berättar om att vårens föreläsningar har varit välbesökta och
uppskattade och att Folkhälsorådet har ett gott samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan när det gäller föreläsningar.
Hon berättar även att ordförandena i Folkhälsoråden och samordnarna, i norra
Bohuslän, har en träff per termin. Den 19 mars var de i Strömstad där representanter
från Hälso- och sjukvårdsnämnden också var med och diskuterade den nya
avtalsperioden som kommer 2008.
Med anledning av den nya mandatperioden behövs det utbildningsinsatser i
folkhälsa. Anna undrar om vi ska avvakta erbjudande från VG- regionen eller om vi
ska ordna något själva? Folkhälsorådet uttalade att vi skulle avvakta erbjudandet från
VG- regionen.
Arbetet med ungdomssituationen fortlöper.
Det alkohol- och drogpolitiska programmet ska revideras. En arbetsgrupp ska bildas
och rapporter kommer att komma fortlöpande.
Anna har fått en förfrågan, från Stenungsund och Tjörn, om Folkhälsorådets
medverkan vid en Handikappdag i oktober. Dagen kommer att vara alternerande
mellan kommunerna och i år är det Stenungsund som är värd. Anna tar reda på mer
fakta om vad som händer vid en sådan dag och rapporterar vid nästa
folkhälsorådsmöte då även beslut fattas.
Den 21 april är Trafiksäkerhetsdag på Henåns torg.
Christer Hellekant ska ha en föredragning för kommunstyrelsen om Räddningtjänstens verksamhet. Han berättar att vid branden på skroten i Vräland uppgick
kostnaderna för bara släckningsmaterialet till ca. 160.000 kr. Den totala kostnaden
uppgår till ca. 220.000 kronor.
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Önskemål om ett gemensamt avvikelserapporteringssystem för rapportering av
olycksfall och tillbud framfördes.
Folkhälsorådet lägger rapporten till handlingarna.
_________
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Ansökan om bidrag till skolavslutningsaktiviteter för år 7 och 8.
Den 15 juni 2007 kommer den traditionsenliga avslutningsaktiviteten att hållas för år
7 och 8 i Orusts skolor. Det är fritidsledarna på Ängås skola som arrangerar skolavslutningen.
Ungdomsrådet ansöker om ett bidrag på 20.000 kronor från Folkhälsorådet för
delfinansieringen av aktiviteten.
Folkhälsorådet beslutar
att bevilja bidrag om 20.000 kronor.
_________

