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FHR § 14
Rapport från verksamheten Ungdomsslussen
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig, berättar kortfattat om arbetsmarknadsgruppen
och deras arbete. Arbetsmarknadsgruppen drivs i projektform år 2010 ut och har
beviljats extra pengar utöver den avsatta budgeten.
För dessa pengar bedrivs arbetslag för naturvård och strandstädning, Ungdomsslussen,
feriepraktik för ungdomar, jobb- och utvecklingsgaranti, praktikanskaffning
(kompetenshöjande insatser), servicelag och LYFT - föreningslag i kommunen.
Arbetslösheten på Orust ökar men ligger fortfarande lägre än riket i övrigt. Av
arbetslösheten på Orust är det framförallt ungdomsarbetslösheten som är oroväckande
hög. I augusti 2010 var 4,6 % av Orusts befolkning arbetslösa jämfört med riket 6,8. När
det gäller Orusts ungdomar i åldrarna 18-24 år var 10,6 % arbetslösa och i riket 11,4 %.
Ann-Britt Wikström, ungdomsutvecklare 50 % i Ungdomsslussen, och Ulrich
Christensen, arbetsledare 100 % i Ungdomsslussen, berättar om hur långt arbetet som
startades i januari 2010 kommit hittills.
Ungdomsslussen startade i januari 2010 och verksamheten ska pågå i två år till att börja
med. Syftet är att fånga upp och hjälpa ungdomar i åldrarna 18 till 24 år som på olika
sätt inte lyckats när det gäller arbete eller studier.
Ungdomarna leds av personal som har både praktisk erfarenhet och erfarenhet av arbete
med ungdomar. Dessutom har flera företag på olika sätt bidragit till att verksamheten
kommit igång.
Ungdomarna som deltar i projektet ska slussas vidare ut i samhället på olika sätt. Det
kan handla om utbildning eller praktikplats.
Ryktet har spridit sig som ringar på vattnet att Ungdomsslussen är en bra verksamhet så
nu står det ungdomar på kö för att få komma med.
Stadsminister Fredrik Reinfeldt har uppmärksammat arbetet med Ungdomsslussen och
var på besök i juni 2010.
_________
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FHR § 15
Sammanfattning av kampanjen TÄNK OM
Aili Larsson, alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksförebyggande samordnare (ANDTförebyggande samordnare), berättar om TÄNK OM som en del av Stoppa Langningenkampanjen.
TÄNK OM är en informationsinsats med syftet att sprida kunskap till föräldrar om
tonåringar och alkohol. Forskning visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare
och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och
framtida konsumtionsmönster. Det övergripande målet för TÄNK OM är att minska
tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att:
•Förstå riskerna med en tidig alkoholdebut.
•Inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol.
•Aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.
Insatsen genomförs av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Systembolaget, polisen
och IOGT-NTO. På olika orter runt om i landet sker lokala samarbeten med län,
regioner och kommuner m.fl.
På Orust har Aili tillsammans med bl.a. politiker från Folkhälsorådet bedrivit kampanj
utanför Systembolaget i Henån. Hon har även varit med vid föräldramöten och haft
föreningsträffar.
Folkhälsoinstitutet har publicerat statistik gällande barn och ungas psykiska hälsa där
Orust, tillsammans med några andra kommuner, har alarmerande resultat. En grupp har
bildats i samarbete med de berörda kommunerna för att kunna arbeta vidare med att
förbättra där det behövs.
Folkhälsorådet beslutar
att ge Susanne Hafstad i uppdrag att ta fram en strategisk grupp, inom kommunen, som
kan arbeta övergripande med ett gemensamt och klart uppdrag för dem som arbetar
med barn och ungdomar. I gruppen ska förvaltningscheferna ingå.
_________
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FHR § 16
Rapport från kvinnofridsarbetet på Orust och Tjörn
Anna Sandberg, folkhälsosamordnare, berättar om kvinnofridsarbetet i Orusts och
Tjörns kommuner.
En samarbetsgrupp, med deltagare både från den offentliga sektorn samt företagare, är
bildad och träffas 2 ggr/termin. En handlingsplan finns där det står vad gruppen ska
göra.
Kvinnofridsgruppen är bred och har en bra sammansättning. Arbetet med gruppen har
bl.a. mynnat ut i att frågor om kvinnofrid upp redan på BVC och det förebyggande
arbetet kan inledas i tidigt skede.
Gruppen tar också upp hedersrelaterat våld och utbildar ambassadörer för detta.
Orust kommun har ett avtal med Trollhättans stad om stöd och stöttning i olika
kvinnofridsfrågor.
_________
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FHR § 17
Föreläsning om destruktiva sekter
Folkhälsorådet har fått en förfrågan om att ha en föreläsning om destruktiva sekter
utifrån organisationen ROS (Rådgivning om sekter). ROS är en ideell sammanslutning
av människor som vill värna om individens oberoende.
Folkhälsorådet beslutar
att ge Susanne Hafstad i uppdrag att ta fram mer uppgifter om föreläsare och
föreningen och utifrån vad hon får fram anordna eller inte anordna en föreläsning i
ämnet.
_________
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FHR § 18
Prioriterade folkhälsoområden under 2011
Folkhälsorådet kommer under 2011, med utgångspunkt från Folkhälsopolitisk policy
för Orust kommun ( antagen i KF 26 /2 2009 ), prioritera följande områden:
Kultur
Öka det kulturella utbudet riktat till hela befolkningen. Målgruppen äldre kommer att
prioriteras.
Allergi
Området är avgränsat till att gälla arbete med matallergier inom ramen för
Skolmatsakademin.
Förutom dessa områden kommer det arbete som påbörjades 2007 med att förbättra
situationen för unga i samhället att fortsätta. Likaså fortgår arbetet med fysisk
aktivitet och kvinnofrid.
_________
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FHR § 19
Fortsatt medverkan i Skolmatsakademin
Orust kommun har sedan 2006 deltagit i Skolmatsakademin tillsammans med 24 andra
kommuner och stadsdelar i Västra Götalandsregionen.
Syftet med Skolmatsakademin är att förbättra skolmaten och skolmatsmiljön samt att
öka eleverna kunskap om matens betydelse för hälsan och miljön. En viktig del i arbetet
är att utveckla samarbete mellan skolköken och den pedagogiska verksamheten.
Skolmatsalarna har gjorts trivsammare och tystare, eleverna har erbjudits frukt, goda råd
för servering på cafeterior och utflyktsmat m.m. har tagits fram, kökscheferna har haft
lektioner i att testa nya smaker och i tallriksmodellen, föräldraföreläsningar har erbjudits.
Alla föräldrar har erbjudits att äta en skollunch kostnadsfritt under terminen.
Det har införts en ny tallrik som hjälper eleverna att lägga upp en näringsriktig portion,
det finns ett matråd som träffas regelbundet och som kan påverka matsedeln och lämna
synpunkter på maten.
I år kommer w40 att vara Hälsovecka över hela ön och då kommer eleverna att få svara
på en enkät om vad de tycker om skolmaten.
En ny period med Skolmatsakademin, för 2011-2012 är på gång och nu är frågan om
Orust kommun ska delta även den perioden.
Folkhälsorådet beslutar
att Orust kommun ska delta i skolmatsakademin under perioden 2011-2012.
_________
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Tid för arbete kring barn med övervikt och fetma
Skolhälsovården har tillsammans med barnläkaren Peter Adolfsson på Carema arbetat
med barn med övervikt och fetma. Den avsatta tiden räcker dock inte till uppföljning.
Barnläkaren har inte mer tid att lägga på arbetet utöver det som redan görs.
Kan skolhälsovården få mer tid till uppföljning? Frågan kvarstår att utreda.
_________
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FHR § 21
Övrigt
Susanne Hafstad berättade att
-Kulturstigarnas dag genomfördes den 12 september genom två vandringar, dels i
Kultehamn och dels en del av Kuststigen. Dessutom företogs en kulturvandring via
buss som mestadels gick runt norra och östra Orust. Totalt deltog ca 140 personer i de
olika vandringarna.
- Hälsospårens dag skedde den 1 september vid Hälsospåret i Henån. Ett hundratal
personer inkl. utställare deltog under kvällen.
- Äldremässan Peppar Peppar kommer att äga rum den 1 oktober på Kaprifolgården.
Peppar Peppar är en mässa om äldres säkerhet och välbefinnande.
- De härliga fotbollsspelarna i Sibräckas Änglar vill gärna spela en match mot
Folkhälsorådet och Susanne försöker få till ett lämpligt datum.
- Sinnenas oas - skapande kulturcentrum, vill skapa ökad delaktighet för intellektuellt
funktionshindrade i kultur och eget konstnärligt skapande i Stenungsunds, Tjörns,
Orusts och Kungälvs kommuner. Under hösten 2010 kommer fyra fristående seminarier
med temat “Skapande kulturcentrum – en möjlighet för oss?” att genomföras i Kungälv,
Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. I anslutning till varje seminarium spelar
Teater- och Dansgruppen Röda Hjärtan, bestående av vuxna personer med intellektuella
funktionshinder, föreställningen ”Drömmar”.
- ANDT-programmet kommer att gå ut på remiss nästa vecka.
_________
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