Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2009-09-11

Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Lars-Åke Gustavsson
Inga Göransson
Lisbeth Arff
Birgit Strömberg
Roger Hansson, ers
Agneta Gustavsson, ers
Malin Hedelin
Susanne Gustafsson
Ewa Reinhold
Christer Hellekant
Björn Möller
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Ann-Britt Wikström, ungdomsutvecklare
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Inga Göransson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån,

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Inga Göransson

Paragrafer 15 - 19

1

Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust
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FHR § 15
Aktuell ungdomssituation
Med anledning av den skadegörelse som har skett i sommar på framför allt båtklubben i
Henån fick Ewa Reinhold i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott, att bilda en
grupp för att diskutera insatser. Ewa överlämnade uppdraget Ann-Britt Wikström,
kommunens ungdomsutvecklare.
Ann-Britt Wikström och Anna Sandberg summerar vad som hitintills gjorts.
Möten har hållits med politiker och tjänstemän där insatser har diskuterats. Även
båtklubben har varit med på ett av mötena. Detta resulterade i att kommunens utelag
har fått i uppdrag att hjälpa till att restaurera båtklubben.
Eftersom polisen i dagsläget inte vet vilka förövarna är så går det inte att göra några
direkta insatser. Polisen kommer omedelbart att informera Individ- och familjeomsorg
på Orust om de ser en riskgrupp.
Förutom detta som har hänt i sommar så är ungdomsläget förhållandevis lugnt i
jämförelse för några år sedan. Både polisen och sociala bekräftar den bilden. Statistiken
visar också på färre institutionsplaceringar, mindre skadegörelse, färre alkoholkonsumenter i år 9:e m.m. Det har under de senaste åren arbetats intensivt med ungdomssituationen både utifrån individ- och familjeomsorgen med hemmaplanslösningar, tidiga
insatser föräldrastöd m.m. och utifrån ungdomsutvecklarens arbete med att skapa
fritidsalternativ framförallt för de ungdomar som inte är föreningsaktiva. Henåns skola
vill starta killgrupper på kvällstid och har ansökt om ekonomiska bidrag för att kunna
genomföra det. Malin Hedelin poängterar att de gruppverksamheter som tidigare gjorts
har visat positivt resultat.
Det arbetas hela tiden med att förbättra ungdomssituationen som kan vidareutvecklas
genom en översyn av fritidsgårdarna, starta ”grupper” för killar, liknande Disa-gruppen
för tjejer, m.m.
Konstateras kan att tidigare verksamheter har gett bra resultat och som behöver påvisas
i form av information.
Folkhälsorådet beslutar
att stödja gruppverksamheten på Henåns skola samt ge Anna Sandberg i uppdrag att ta
kontakt med Ronny Svensson angående information om ungdomssituationen
_________
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FHR § 16
Resor för Sibräckas Änglar
Folkhälsorådet beslutade 2009-02-13 § 6 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. Detta togs upp i
samband med att det informerades om Sibräckas änglar som är ett fotbollslag för
intellektuellt funktionshindrade med deltagare från Orust och Tjörns kommuner.
Problemet var då att få deltagarna från Orust kommun till träningarna på Tjörn.
Svar har kommit från Michael Severin att kommunens bilar är försäkrade och att inte
finns något lagstöd att inte utföra uppgiften. Det är snarare en resursfråga från Sociala
omsorgsförvaltningen.
Christer Hellekant förslår en lösning där Räddningtjänsten kan hjälpa till med resorna.
Kostnaden får i såfall Folkhälsorådet stå för.
Folkhälsorådet beslutar
att stå för eventuella kostnader om Räddningtjänsten löser resorna.
_________
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FHR § 17
Ungdomsutvecklartjänsten
På initiativ från Folkhälsorådet beslutade Orust kommun under hösten 2007 att
projektanställa en ungdomsutvecklare under 2008-09 för att förbättra förutsättningarna
att vara ung på Orust. Det fanns då en oro för att alltför många ungdomar var på glid
med ett högt antal institutionsplaceringar mycket skadegörelse, gängbildningar m.m.
Det handlade framför allt om att förbättra utbudet av fritidsaktiviteter, skapa dialog med
ungdomarna och få igång nattvandrarverksamheten. Ann-Britt Wikström, som erhöll
tjänsten, har under projekttiden stöttat ungdomar med att få igång skateboardbanor,
dragit i gång ett flygplansprojekt där pensionärer lär ungdomar bygga flygplan, haft
dialog med ungdomarna och inventerat föreningsutbudet. Ett demokratiprojekt har
tillsammans med alkohol- och drogförebyggaren också genomförts.
Individ- och familjeomsorgen har aktivt arbetat med att få ner antalet institutionsplaceringar med att hitta hemmaplanslösningar, tidiga insatser, föräldrastöd m.m.
Det är mycket som förbättrats sedan några år tillbaka och ungdomssituiationen är för
närvarande förhållandevis lugn.
Folkhälsorådet beslutade 2009-04-03 att göra en förfrågan till Barn- och utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden om det fanns utrymme för dem att dela på
kostnaderna för tjänsten. Svar från dem har inkommit att frågan är angelägen men att
utrymme inte finns att finansiera tjänsten och att man ser det som en fråga för
kommunstyrelsen. .
Eftersom ungdomsutvecklartjänsten har varit med och bidraget till en förbättrad
ungdomssituation ser Folkhälsorådet det som angeläget att fortsätta det arbetet. Det
skulle i så fall behövas en tydligare uppdragsbeskrivning för ungdomsutvecklartjänsten.
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att ta upp frågan för diskussion om en eventuell
förlängning av projekttiden från och med 2010-01-01.
_________
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FHR § 18
Folkhälsoarbetet – en tillbakablick och prioriteringar inför 2010
Anna Sandberg ger oss en tillbakablick på vad som Folkhälsorådet arbetat med under
åren som gått.
Folkhälsorådet startade 1995 och till en början prioriterades det skadeförebyggande
arbetet. Efter hand påbörjades arbetet med fysisk aktivitet och goda matvanor,
trafiksäkerhet och alkohol- och drogförebyggande insatser. Under 2007 påbörjades
arbetet med att förbättra situationen för unga i samhället eftersom det fanns en oro att
alltför många ungdomar var på glid. Under 2008 och 2009 har Folkhälsorådet även
prioriterat kvinnofrid och fysisk aktivitet.
Folkhälsorådet har också tagit fram ett välfärdbokslut för år 2005 med en tanke att det
skall spegla hälsoläget i kommunen och ligga till underlag för prioriteringar. Man har
beslutat att ta fram ett välfärdsbokslut vartannat år.
Under våren 2009 togs en folkhälsopolitisk policy fram för Orust kommun som skall
ligga till grund för folkhälsoarbetet.
Folkhälsorådet beslutade
att under år 2010 prioritera kvinnofrid och fysisk aktivitet,
att ta fram ett välfärdsbokslut för 2008-2009, samt
att ge Anna Sandberg i uppdrag att ta fram en budget inför 2010.
_________

5

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-09-11

FHR § 19
Övrigt
Christer Hellekant berättar at kommunens krisledningsgrupp startade upp arbetet med
diskussioner om den nya influensan redan den 20 juni och har sedan dess haft ca fyra
möten. Gruppen har bl.a. bett förvaltningarna att ta fram alternativt personalförsörjningsprogram i händelse av pandemi.
En nyhet från årsskiftet är Nämnden för samhällsskydd och beredskap som bl.a.
innefattar en ny organisation för räddningstjänsten 2010. Folkhälsa är en vikig del i
denna. Räddningstjänsten är inte så mycket att släcka bränder nu för tiden utan mer att
förebygga dem. Titeln räddningschef/säkerhetssamordnare går mer och mer över till att
vara säkerhetssamordnare/räddningschef.
Christer meddelar också att två kvinnliga deltidsbrandmän utbildas just nu till förmän
inom räddningstjänsten.
Anna Sandberg påminner om inbjudan till presskonferensen den 12 oktober, kl. 09.00 –
12.00 på Riverside i Uddevalla om Öppna jämförelser – Folkhälsa 2009.
Hon berättar även om Kvinnofrid på Orust den 5 oktober 2009. En utbildningsdag –
Bryt tystnaden. Den vänder sig till chefer, arbetsledare, politiker, de som arbetar på
företagshälsovård inom offentlig och privat verksamhet.
En utbildningsdag för att öka kunskapen om våld i nära relationer och ge konkreta råd
om hur man kan arbeta med frågan på arbetsplatsen.
_________
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