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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-02-13

FHR § 1

Val av ordförande för dagens möte
Ordförande och ersättare kan inte närvara vid dagens möte och därför föreslås Lisbeth
Arff vara ordförande för dagens möte.
Folkhälsorådet beslutar
att utse Lisbeth Arff till ordförande för dagens möte.
_________
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FHR § 2

Information om skadeförebyggande insatser i samarbete med övriga
kommuner i norra Bohuslän
Christer Hellekant informerade om olika former av information som gått ut till
hushållen i Orust kommun angående förebyggande insatser.
Folkhälsosamordnarna i norra Bohuslän har, tillsammans med räddningscheferna och
de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna, kommit fram till att en
gemensam skadeförebyggande kampanj till alla hushållen ska genomföras.
Christer Hellekant informerar om hur arbetet ska läggas upp. Informationsbroschyren
som ska gå ut ska se likadan ut i alla kommuner men lokal anknytning till den egna
kommunen. För Orust del är det ca 7.050 st.
Informationen kommer inte att vara reklamfinansierad utan kan finansieras på annat
sätt. Ett förslag är att dela kostnaden på Folkhälsorådet och Krisberedskap.
Folkhälsorådet beslutar
att delfinansiera hälften av kostnaden för framtagande av informationen till hushållen i
den gemensamma skadeförebyggande kampanjen.
_________
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FHR § 3

Projekt Käringön - säkerhetsutbildning i skärgården – år 9
Föräldraföreningarna på Orust vill ordna en utbildning för ungdomarna i år 9. De vill att
ungdomarna ska få möjlighet att öka sitt säkerhetstänkande och bli medvetna om hur
man kan ändra sitt beteende så att tillvaron blir säkrare både för dem själva och för
andra. Utbildningen är tänkt att förläggas till Scandinavian Safety Traning Center
(SSTC) på Käringön under en dag.
Föräldraföreningarna har fått en offert av SSTC för ca 200 elever under våren 2009 på
300 kr per elev och söker om ett bidrag från Folkhälsorådet.
Utbildningen bör inarbetas i skolans verksamhet även budgetmässigt.
Folkhälsorådet beslutar
att rekommendera föräldraföreningarna att kontakta skolan för vidare utveckling av
projektet.
_________
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Anna Sandberg

FHR § 4

Ungdomsutvecklartjänsten – fortsättning efter 2009?
Ann-Britt Wikström har sedan hösten 2007 arbetat som ungsdomsutvecklare med
inriktning på ungdomar mellan 11 och 20 år. Tjänsten är en projekttjänst som tar slut
hösten 2009.
Ann-Britt redovisade vid förra Folkhälsorådet om hur projektet fortskridit och visat på
bredden av utbudet av verksamheter som finns.
Anna Sandberg ska ta fram förslag till rapport där det framkommer pågående insatser,
framtida strategi och budgetering till nästa folkhälsorådsmöte.
_________
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FHR § 5

Hälsofrämjande skola, en rapport från Tvets skola
Susanne Bergh, Tvets skola, redovisar hur Tvets skola blev en hälsofrämjande skola.
Allt startade 1998 med ett EU-projekt, Växtkraft mål 3, och man kan säga att på den
vägen är det och genom året utvidgas med fler och fler hälsofrämjande verksamheter.
Bl.a. startades FRISKO 2002, de har en Skolskog som används av alla verksamheter, de
har fått Grön flagg – en miljöutmärkelse, de har startad en Skolidrottsförening, ingår i
Skolmatsakademin och är på väg att bli hälsodiplomerade.
Folkhälsorådet har genom åren följt Tvets skola och stöttat med bl.a. visselpipor,
reflexvästar och kostnaden för hälsodiplomeringen.
Folkhälsorådet tackar för redogörelse och lägger informationen till handlingarna.
_________
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Ewa Reinhold

FHR § 6

En rapport om Sibräckas Änglar
Sibräckas Änglar ett fotbollslag för ungdomar på Orust och Tjörn med intellektuella
funktionshinder.
Änglarna tränas av en tränare från Orust och en tränare från Tjörn hos Sibräcka GoIF
på Tjörn. Ungdomarna är allt från 13 till 34 år. De har fått sponsring av sparbankerna på
öarna till nya matchställ.
Under 2008 deltog de i seriespel där de kom 3:a och de spelade även i 3 cuper.
Seriespelet spelas i sammandrag och det första i år, för Sibräckas Änglar, är den 30 maj.
Varför är det så viktigt för dessa ungdomar att få fortsätta med spelandet? Betydelsen av
fysisk aktivitet är att du kan minska medicinering, de får stimulans, gemenskap och får
uppleva stor glädje.
Änglarna tränar en gång per vecka och det stora problemet just nu är transporten för
spelarna från Orust. Det finns buss men det finns också regler som säger att de får inte
användas till att transportera till dylika aktiviteter. Det är försäkringsrelaterat.
Folkhälsorådet beslutar
att uppdra åt Ewa Reinhold att tala med Torbjörn Ljungberg och Michael Severin om
att undersöka regelverket för att underlätta för resor till fritidsaktiviteter för
intellektuellt funktionshindrade.
_________
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FHR § 7

Övrigt
-

Samarbetet ”En dag om funktionshinder” är i år förlagd till Tjörn.

-

Christer Hellekant informerar om:
Ny POSUM-ledningsgrupp bestående av 5 personer
- Kommunstyrelseförvaltningen
- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Sociala omsorgsförvaltningen
- Kyrkan
- Röda korset
Vem som helst kan vara sammankallande. Respektive kan ta in sin grupp beroende
krisens natur.

-

Räddningstjänsten har tecknat avtal med ett saneringsföretag (vid miljöskador) som
endast tar betalt vid aktivering.

-

Kvinnofridsgruppen har tecknat avtal med Trollhättans kommun om stöd vid t.ex.
svåra ärenden, behov av övernattning.

-

Kvinnofridsgruppen har fått ansökan beviljad av Länsstyrelsen för att arbeta med
att identifiera kvinnor som blivit utsatta för våld. En projektledare är anställd.

_________
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