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Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-05-15

FHR § 12
Information om vårt lokala kvinnofridsarbete
År 2005 fick Folkhälsorådet i uppdrag att ta fram en kvinnofridsplan som antogs av
kommunfullmäktige 2006. En kvinnofridsgrupp bildades med representanter från olika
verksamheter.
Planen finns att läsa på folkhälsorådets sida www.orust.se.
Anna Sandberg, som är sammankallande för gruppen, rapporterar om gruppens arbete
som framför allt har handlat om utbildningsinsatser och om att ta fram informationsmaterial i enlighet med den aktivitetsplan som finns i kvinnofridsplanen. Orust kommun
har avtal med Trollhättans kommun för stöd och rådgivning i det arbetet.
På initiativ från kvinnofridsgruppen har Orust kommun ansökt om bidrag hos
Länsstyrelsen för att kunna starta upp ett projekt som handlar om att rikta sig till
arbetsplatser på Orust. Tanken med projektet är att kunna utbilda arbetsplatser så att de
kan identifiera kvinnor som lever med våld i nära relationer och kunna slussa dem så att
det får stöd. Margareta Melin, socialantropolog, är projektledare under 6 månader, 25 %
och hon är även projektledare för ett EU-projekt i Fyrbodal som riktar sig till
långtidssjukskrivna.
Margareta Melin berättar om hur långt hon har kommit med projektet som handlar om
att ta fram en lättfattlig handlingsplan för offentliga och privata arbetsplatser i
kommunen som ska vara ett ”verktyg” för arbetsplatserna. Det ska även hållas ett
seminarium den 5:e oktober innan projekttiden tar slut.
Folkhälsorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________
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2009-05-15

FHR § 13
Övrigt
Christer Hellekant berättar att i samband med att den Nya influensan gjorde sitt intåg
kopplades den primära ledningsgruppen in. Nu har den lagts ner, för denna gång, och
åtgärderna har inlemmats i den ordinarie verksamheten. Lena Sedin, miljö- och
byggnadsenheten, är kontaktperson i fortsättningen.
Christer Hellekant delade ut broschyren – Var beredd! Tillsammans för ett tryggare och
säkrare norra Bohuslän.
Broschyren ska delas ut till alla hushåll och fritidsboende i kommunen. Den kommer
inte att skickas ut samtidigt som reklamen på ön. En del exemplar ska även skickas till
olika arbetsplatser.
POSOM ledningsgrupp är nu ”färdigbemannad” med representanter från barn- och
utbildningsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Röda Korset, Kyrkan och
Kommunstyrelsen.
Anna Sandberg meddelar att den Folkhälsopolitiska policyn för Västra
Götalandsregionen är antagen. Den Folkhälsopolitiska policyn för Orust kommun är
också antagen och dessutom upptryckt.
Birgit Strömberg berättar att Aili Larsson m.fl. har anordnat en utbildningsdag i
Stenungsund om GHB m.m.
Ann-Britt Wikström har arbetat hårt med att få igång Nattvandrarna på Orust.
Dessvärre vill ingen engagera sig så det är svårt att få till stånd någon bra verksamhet.
Dock är det en föräldragrupp i Svanesund som håller på med nattvandring.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 14
Rapport om befolkningens hälsa på Orust
Andreas Hjertén och Magdalena Naploszek från Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli
berättar om Folkhälsorapport 2008 som de sammanställt. Rapporten handlar om
befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal. Den
är en fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten.
Rapporten diskuteras och det som är mest angeläget att undersöka närmare är varför det
ser ut som tandhälsan har försämrats.
Folkhälsorådet beslutar att bjuda in tandvården till ett av höstens Folkhälsoråd för att se
om det överensstämmer med deras syn, eventuella förklaringsmodeller och insatser för
förbättringar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli kommer att göra en liknande rapport inför varje
mandatperiod och kommer att vid nästa tillfälle att ställa frågan till kommunerna om de
vill vara med på eventuella tilläggsfrågor eller speciella utdrag utifrån ålder, kön m.m.
Folkhälsorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.
_________
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