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FHR § 1

Vad gör vi för att förbättra barn och ungdomars hälsa?
– en rapport och diskussion
Folkhälsorådet har beslutat att folkhälsoarbetet under 2008 ska ha fokus på barn och
ungdomars hälsa.
Kommunen har under hösten 2007 projektanställt en ungdomsutvecklare.
Ann-Britt Wikström presenterar sig och sina tankar och idéer.
För utvecklaren är det viktigt att ha samverkan med berörda förvaltningar och
organisationer som t.ex. Sociala omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsgårdar, föreningar.
Ann-Britt redogör för vad som på gång under våren 2008:
Skateboardramp i Svanesund. Det har varit en del skadegörelse och förstörelse i
Svanesund. Det är viktigt att fånga upp de ungdomarna. Åldersgruppen är från år 6
och upp till gymnasieklass. Ett stort fritidsintresse är att åka skateboard. Det finns
skateboardramper i Henån och Ellös och det skulle vara meningsfullt att bygga en
även i Svanesund.
Folkhälsorådet vill att Ann-Britt arbetar vidare med Skateboardramp i Svanesund.
Flygplansprojektet. Ett gäng äldre herrar tar sig an ungdomar och reparerar flygplan.
Projektet höll på redan förra året men då var de pojkar som var med alldeles för
struliga och det är inte lätt för pensionärer och tackla på rätt sätt. Herrarna fungerar
som mentorer för de unga som är i 14-19 års åldern. En av herrarna, Jörgen Nielsen,
vill att Ann-Britt ska vara med dem och reparera. Detta är dock inte görligt eftersom
Ann-Britt har så mycket mer att arbeta med. Däremot kan hon vara behjälplig med
”rekryteringen” av ungdomarna, marknadsföring m.m.
Folkhälsorådet vill att Ann-Britt arbetar vidare med rekryteringen, marknadsföring
för Flygplansprojektet.
Nattvandrarna. Det är viktigt att nattvandrarna kommer igång igen. Ann-Britt har ett
förslag på hur det ska ske och det innebär att enbart föräldrarna till elever i år 8
vandrar. På så sätt blir det på ett rullande schema och det blir inte så många gånger
under ett läsår som varje förälder behöver vandra. Förslaget innebär ett samarbete
med skolan.
Konceptet för Nattvandrarna måste vara hållbart för en längre tid.
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Folkhälsorådet vill att Ann-Britt ska arbeta vidare med Nattvandrarna.
Ungdomsrådet är en grupp med ungdomar och fritidsledare från varje
fritidsgård/högstadieskola som har träffas för att diskutera fritidsaktiviteter för alla
ungdomar på ön. Ann-Britt har i egenskap av fritidsledare samordnat arbetet med
Ungdomsrådet och haft 10 timmar i veckan avsatt i sin tjänst. Det är viktigt att
arbetet med Ungdomsrådet finns kvar på fritidsgårdarna men kan stödjas av AnnBritt. Ann-Britt undersöker vidare vem som kan vara lämplig att ta över arbetet med
Ungdomsrådet.
Folkhälsorådet tycker att det är viktigt att Ungdomsrådet finns kvar.
Skolavslutningen. Ungdomsrådet arrangerar varje år en hemlig resa med aktiviteter
för år 7-8, med bidrag från bl.a. Folkhälsorådet. Önskemål har också funnits att
Folkhälsorådet även stödjer år 9 med ett ekonomiskt bidrag.
Folkhälsorådet beslutar att stödja skolavslutningen för år 7-8 med ekonomiskt bidrag
som tidigare år.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att se till att avslutningen för år 9 sker
på avslutningskvällen och att respektive skola anordnar den hemliga resan.
Ung Kultur Möts (UKM) är ett arrangemang som ordnas tillsammans inom STO för
ungdomar där de kan mötas i musik, dans, konst, idrott. Orust kommun har fattat
beslut om att Orust kommun skall delta vid dessa arrangemang.
Med vid planeringen och vid dessa arrangemang har tidigare kultursekreteraren och
fritidsledare deltagit. Hur deltagandet för fritidsledarna ska ske ska tas upp på
LEKO.
Ska Ann-Britt engagera sig i Ung Kultur Möts?
Folkhälsorådet vill inte att Ann-Britt deltar på grund av att hennes tid inte räcker till.
Tvärsektoriell grupp. Önskemål om en tvärsektoriellt grupp har framkommit.
Folkhälsorådet vill att en tvärsektoriell grupp ska startas med utgångspunkt från
ÖSA-grupperna som ska arbeta tillsammans med ungdomsutvecklaren.
Gruppen initieras av Folkhälsorådet och Anna Sandberg, Ann-Britt Wikström och
Aili Larsson ska arbeta vidare med det.
_________
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FHR § 2

Hur går det med familjecentralen? – en lägesrapport
Beslut om att starta en familjecentral togs för ca 4 år sedan. Dessvärre har det inte
funnits lämplig lokal för verksamheten.
Anders Asklund från Sociala omsorgsförvaltningen, Birgitta Höök, Anna Wredendal
och Perolof Melin från tekniska enheten berättar om hur läget är just nu med
lokalerna.
Idag är de olika verksamheterna utspridda men ”familjecentralen” hålls igång med
regelbundna möten med personalen. Både politiker och personal vill att
familjecentralen kommer igång så fort som möjligt.
En passande lokal har inköpts av Orust kommun men det finns ett hyresavtal som
inne bär att den tidigare ägaren har tillgång till lokalen i ytterligare två år. Den förra
ägaren är dock öppen för förhandling. Beräknad start är år 2010.
Folkhälsorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2008-01-25

Exp:
Tvets skola

FHR § 3

Hälsodiplomering
Enligt LPO -94 ska skolorna ge förutsättningar för en god hälsa. Tvets skola har
skapat en modell som fungerar för alla åldrar. Här arbetar förskola, skola och fritids
tillsammans för en hälsofrämjande skola. Modellen heter FRISKO.
Friluftsliv, Rörelse, Idrott, Samarbete, Kroppen, Omtanke
Nu går det att få sin skola hälsodiplomerad och Tvets skola är intresserade av detta.
Diplomeringen utförs av Korpen och går ut på att någon från Korpen gör en
nulägesbedömning och sedan ger tips och råd om förbättringar. Kostnaden för
hälsodiplomeringen som varar i två år är 18.000 kronor.
Folkhälsorådet beslutar
att stötta initiativet från Tvets skola med engångssumman 18.000 kronor, och
att

som motprestation ska Tvets skola marknadsföra sin hälsodiplomering och
ställa upp och visa och även prata om det när och om andra skolor vill veta mer
om hälsodiplomeringen på Orust.

_________
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FHR § 4

Uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska programmet
Kommunfullmäktige beslutade 2006 att kommunstyrelsen skulle ta ställning till
uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska programmet. Kommunstyrelsen gav
Folkhälsorådet i uppdrag att revidera det alkohol- och drogpolitiska programmet och
i samband med det se över den organisatoriska tillhörigheten av samordnaren för det
alkohol- och drogpolitiska arbetet.
Folkhälsorådet beslutar
att det alkohol- och drogpolitiska programmet ska ingå i Folkhälsopolicyn som ska
tas fram under året, och
att samordnaren för det alkohol- och drogpolitiska arbetet har kvar sin tillhörighet
hos Barn- och utbildningsförvaltningen .
_________
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FHR § 5

Rapport/övrigt
- Utbildning i Folkhälsoarbete i Västra Götaland 2008.
Lisbeth Arff är anmäld.
- Presentation av den Folkhälsopolitiska propositionen, 13 mars 2008.
Lisbeth Arff är anmäld.
- 9:e Nordiska folkhälsokonferensen, 9-12 juni 2008
- Viktig, ung och stolt, nationell konferens om barn och ungas olika villkor för ett
hälsosamt liv, 15-16 maj 2008.
- Hälsoekonomi och etik – ett resursfördelningsperspektiv, 8-9 april 2008.
- Den 12 mars ska Aili Larsson till Länsstyrelsen och prata om Föräldrakraft.
- Aili Larsson och Ann-Britt Wikström är kontaktpersoner för en drogförebyggargrupp. Den är ett samarbetsorgan för kommunerna i Bohuslän. Orust kommun skall
stå värd för den drogförebyggande gruppens träff den 15 september. Deltagarna i
Folkhälsorådet är välkomna att visa upp sig på träffen (09.30-10.00).
- Orust kommun har startat upp ett föräldrautbildningsprogram som heter Komet.
Programmet går ut på att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn
- Utbildning för personal. Fågelsångsgatan 14A – Bengtsson på dörren. En teaterföreställning med uppföljande seminarieutbildning. Seminarierna arrangeras av
Nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland i samverkan med studieförbunden
NBV och BILDA.
- Eventuellt har sista numret av Livsviktigt gjorts. Folkhälsokommittén har anställt
en informatör som kommer att ta fram en kommunikationsplan.
- En allergiundersökning ska göras bland alla födda 1992. Den ställs till ungdomarna
och det är Västra Götalandsregionen som skickar ut.
- Arbetet med välfärdsbokslutet är påbörjat.
_________

