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FHR § 10
Inledning
Lars-Åke Gustavsson hälsar välkommen och lämnar över till Karin Liebig, student på
KY-utbildningen, ”Hälsa, hälsovägledning och friskvård” i Uddevalla. Karin leder en
avslappningsövning med deltagarna.
Efter avslappningsövningen berättar Lars-Åke om att Svenskt Näringsliv genomför
varje år en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Företagare får
betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter. Orust
kommun hamnade på plats 239 av 290 vilket är en sämre placering än förra året.
Däremot hamnar nyföretagande på tjugonde plats.
_________
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Information om vad som är på gång gällande förebyggande ANDT-arbete
Aili Larsson berättar om saker som är på gång gällande alkohol- och drogförebyggande verksamhet. Kampanjen ”Störa langningen” kommer gå av stapeln
W22-23. Måndagen den 31 maj är det en presskonferens i Stenungsund där Orust
även deltar. Syftet är att uppmärksamma föräldrar och allmänhet om langning. Det är
andra året som Orust kommun medverkar.
Varje år inför skolavslutningen skickas ett brev ut till föräldrar med generell
information om alkohol och langning m.m. och i år bifogas även foldrar från
kampanjen.
Inga kända langningsställen finns på Orust. De som langar kan vara äldre syskon,
föräldrar men också andra vuxna som handlar alkohol utomlands och som vill sälja.
Tillsyn sker i affärerna med jämna mellanrum.
Fredagen den 4 juni 2010 kommer bl.a. folkhälsorådet att finnas vid systembolaget i
Henån med flygblad gällande kampanjen ”Störa langningen”. Aili Larsson trycker
upp flygblad.
Folkhälsoinstitutet bedriver också en informationsinsats för att bilda opinion mot
lagning som heter ”Tänk Om”. Den riktar sig till föräldrar och andra vuxna och
kommer att synas ett antal gånger under året. Eventuellt byggs den på med
information till föreningar m.fl.
Folkhälsoinstitutet har genomfört en enkät i år 6 och år 9 gällande barn och ungas
psykiska hälsa i Sverige. Publikationen av resultatet skedde utan rektorer och andra
involverades kännedom. Skolorna på Orust fick ganska dåliga värden, särskilt Henån
skola. Tänkvärt är att skolorna på Orust är små enheter och en liten förändring kan ge
stort utslag. Viktigt att följa upp resultatet och diskutera vad som kan ligga bakom
siffrorna.
Inga liknande mätningar har gjorts tidigare som det går att jämföra med. Tanken från
Folkhälsoinstitutet är att kommunerna skall bekosta liknande mätningar själva
framöver.
Skolorna på Orust får redan fyra liknande drogvaneundersökningar under ett läsår.
Revidering av Orust kommuns Alkohol- och drogpolitiska program startas den 21
maj 2010 i Stala församlingshem. Målen är angivna av politiker och hur vi skall gå
tillväga för att nå målen är det som skall diskuteras under dagen.
_________
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Ungdomsdemokrati i ett vidare perspektiv
Demokratiprojektet handlar om att stärka ungdomars egna resurser och visa på deras
demokratiska möjligheter.
Ungdomarna fick jobba i grupper, ett A och ett B parti. Ur förhandlingar och
diskussioner enades de om att engagerade vuxna med tid och intresse för ungdomar
är viktigt. Likaså önskar de ett gemensamt samlingsställe. Ungdomarna bjöds in på
nämndsmöte och kommunfullmäktige.
Totalt filmades två av dagarna som klipptes ner till en film på 15 minuter. Deltagare
var hälften tjejer, hälften killar. Intressant reflektion är att tjejerna var de som valdes
att representera grupperna som förhandlare. Filmen finns att låna av Aili Larsson.
Veronica Almroth gav sin syn på ungdomsdemokrati. Det är viktigt att lyssna på
ungdomarna och särskilt att ge återkoppling. Ett sätt att nå ungdomarna på är att
använda ny teknik, exempelvis Facebook, och fråga vad som är viktigt för dem.
Svaren kan fås snabbt och det är enkelt att återkoppla.
På Kajutan genomfördes ett experiment där ungdomar från år 3 i gymnasiet kunde
ställa frågor till politiker via telebild. Tio elever tog chansen.
Ibland är det så att vuxna i föräldragrupper och i andra forum bestämmer över
barnens huvud.
Reflexioner på demokratiprojektet
Hur lyssnar vi på ungdomarna i kommunen? Hur bjuder vi in till samtal?
Det är viktigt för ungdomarna att möta människan bakom ”politikermasken”.
En annan reflexion handlar om att de ungdomar som kanske finns med i statistiken
på dem som mår sämre psykiskt och de som använder tobak och alkohol kanske även
återfinns i demokratiprojektet.
Vi behöver arbeta mer med föreställningarna om varandra, med attityder och
värderingar.
En fundering är att ungdomsgrupper skulle kunna tas in i utskotten när man jobbar
med frågor som berör dem. En referensgrupp skulle kunna bildas. Enligt Christer
Hellekant har Sjöbo kommun arbetat enligt en liknande modell.
I en ny organisation i fullmäktigeberedningen är det viktigt att tänka till om var
ungdomars åsikter tas tillvara. Orustpanelen är ett webbaserat forum som är på gång.
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Susanne Gustavsson berättar att i början av sommaren kommer det att genomföras ett
läger då fritidsgårdarna jobbar med att bygga relationer mellan barn och vuxna.
Gården vid ekokött kan användas till ett samlat aktivitetshus för ungdomar. Politisk
vilja finns. Rådet bestämde att frågan tas upp igen och säkerhetsaspekten på gångväg
ifrån bussen till lokalen kollas. Med i diskussionen behöver också frågan om
personalresurser vara. Forskning visar att obevakade mötesplatser kan bli stökiga.
Föreningslivet på Orust är aktivt och kan bjudas in för att samverka kring ett
aktivitetshus.
_________
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Övrigt
Ingvar Nilsson, nationalekonom kommer till Ale den 24 maj. De som inte hade
möjlighet att lyssna på honom den 19 mars 2010 i Munkedal kan kontakta Lars-Åke
Gustavsson som har inbjudan.
Frågan om hur kommunen bör agera vid förfrågningar om sponsring kom upp, i ett
förebyggande hälsoarbete. Vi tittar vidare på denna fråga.
Christer Hellekant meddelar att Räddningstjänsten fortsätter att skjutsa Sibräckas
Änglar under hösten.
Han informerar också om dieselutsläpp på Statoil i Varekil och inbrott på Ellös skola
utan att larmet gick.
Frågan om satsning på äldres hälsa och äldremässa lyftes. Susanne Hafstad tittar
vidare på detta och återkommer.
Fråga om hur verksamheterna ställer sig till om enskilda personer vill in på
äldreboenden för bedriva frivilligverksamhet, som exempelvis porslinsmålning.
Är det okej att ta betalt för materialet då? Lena Danielsson anser att det är upp till
varje verksamhetschef att besluta om. Lena tar med sig frågan till Anne-Louise
Sorbring som är ansvarig för frivilligverksamheten på Orust.
Björn Möller berättar att två tandläkare slutar på Henån och att det är svårt med
rekrytering.
Susanne Hafstad undrar hur vi går vidare med Juniorgruppen? Peter Adolfsson
(barnläkare) har nu mindre tid på Carema. Hur följer vi upp barngrupperna?
Uppföljningssamtal hos elevhälsovård eller skolläkare är önskvärt. Det finns behov
av utökad tid till detta. Susanne Gustavsson kontaktar elevhälsovården för att
diskutera problemet och återkommer om detta.
Från och med nästa möte kommer alla att få göra en liten kort nulägesrapport om sitt
respektive område.
Hälsospårets dag är planerad till den 1 september 2010 i Henån.
_________
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