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FHR § 1
Sammanfattning av folkhälsorådets arbete 2010
Susanne inleder med att gå igenom begreppen folkhälsa, hälsa och folkhälsoarbete.
För den som vill veta mer finns exempelvis boken:
Pellmer, Kristina & Wramner, Bengt (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap.
Stockholm:Liber AB. Ett exemplar finns att låna hos folkhälsosamordnaren.
En viktig faktor för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är samverkan. Under 2010
samverkade Orust kommun med andra kommuner inom följande områden:
Nätverk
FIB- folkhälsosamordnare i Bohuslän
FIF Folkhälsosamordnare i Fyrbodal + ordförande
Våld i nära relationer
Orust –Tjörn gemensam samordnare
Anna Sandberg
Utbildning
Drogvaneundersökning och ANDT-förebyggande arbete. Kursledare, Per Blanck.
Föreläsning
Av nationalekonomen Ingvar Nilsson, på temat Hälsoekonomi (mars 2010).
6 personer går utbildning i socioekonomi från Orust kommun (socioekonomiska
gruppen). Redovisning av deras arbete sker den 23 mars 2011.
Integration och demokrati
FY Embassy (Fyrbodal Youth Embassy) är ett integrations- och demokratiprojekt.
Europeiska Integrationsfonden och 13 kommuner (åldrarna 16-24år ).
Föräldrastöd
Föräldrastödsprojektet- Huvudägare är Uddevalla kommun (9 delprojekt). ANDTförebyggande samordnare ingår också i styrgruppen för Hälsokällan i Uddevalla.
Tobaksprojektet
Orust är en av 11 kommuner som deltar i projektet i Västra Götalandsregionen.
Aktiv fritid för funktionshindrade
Sibräcka Änglar/Stala IF är ett fotbollslag där Tjörn och Orust samverkar.
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Projektet Tillgängligt Friluftsliv övergripande syfte handlar om att skapa bättre
förutsättningar för personer med funktionshinder att få tillgång till en attraktiv livsmiljö.
Interreg projekt mellan Sverige och Norge. Uddevalla kommun är
huvudägare i Sverige och totalt ingår ca 25 olika samverkanspartners i projektet.
På Orust handlar det om att öka tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer i
anslutning till Kuststigen Orust Tvärs eller till nya områden som naturreservat eller
tätortsnära friluftsområden. Samverkan mellan kultur, fritid och folkhälsorådet som alla
lägger arbetstid och delfinansierar. Parallellt med detta projekt pågår också arbetet med
att uppdatera och arbeta med Tillgänglighetsdatabasen.
Kultur för funktionshindrade
Projektet Sinnenas Oas- Huvudägare är Studieförbundet Vuxenskolan i
Stenungsund. Förstudien syftar till att kartlägga möjligheterna till ett utökat utbud av
kulturell verksamhet riktad till intellektuellt funktionshindrade. Samverkansprojekt
mellan Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner.
Kost
Skolmatsakademin är ett samverkansprojekt mellan 26 kommuner i Västra Götaland,
Folkhälsokommittén och Miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till
att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan genom att utbilda personal inom
skolans verksamheter och inom skolrestaurangen. Orust har deltagit 2009/2010 samt
beslutat att delta 2011/2012. Kontaktperson är Charlotte Odhe
Under 2010 genomfördes följde aktiviteter och de återkommer även 2011.
Folkhälsosamordnaren är sammankallande och tillika kontaktperson för samtliga
aktiviteter.

•
•
•
•
•

Miljömässa i Stenshult
Earth Hour
Seniormässa
Ett friskare Sverige
Föreläsningsserie

Datum 2011
26-27 mars
26 mars
3 maj
9-15 maj
Vår och Höst

•

Nytt för 2011, Hälsomässa

September?

Studieförbundet Vuxenskolan
arrangerar. Folkhälsorådet ställer
ut om i huvudsak riskbruk och
befintlig stödverksamhet.

Folkhälsorådet beslutar
att undersöka om det finns möjlighet att mäta elförbrukningen innan och efter
aktiviteten Earth Hour. Susanne Hafstad är ansvarig.
_________
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Ungdomsutvecklingsarbetet - Projektet slut 2011. Hur går vi vidare?
Ann-Britt Wikström är projektanställd på heltid varav 50 % som ungdomsutvecklare
och 50 % på Ungdomsslussen. Projekttiden går ut 31 december 2011.
Pågående aktiviteter
Inom kort går en enkät hem till samtliga elever i år 5-6 för att fyllas i tillsammans med
föräldrar. Syftet är att fråga om fritidssysselsättning för att få en grund att stå på inför att
skapa nya aktiviteter för dem som inte redan ingår i en förening. Under den
processkartläggning som pågår över vad som erbjuds barn och unga i åldrarna 0-24 år
inom områden som folkhälsa, ANDT-prevention, elevhälsa och ungdomsverksamhet
syns det att verksamhet för 11-12 åringar bör utvecklas. De är för stora för
fritidsklubbar och för små för fritidsgårdarna.
Samverkan med särfritids, May Wirtanen Bengtsson om en tjejgrupp för utsatta barn.
Verksamheten riktar sig till tjejer som lever och vistas i risktagargrupper och syftet är att
stärka dem till att våga säga nej. Samverkan med psykiatrin i Tjörns kommun
Ann-Britt är också utbildad till att leda grupper enligt konceptet Säker Tjej- riktar sig till
tjejer i alla åldrar.
Flygplansprojektet avslutas i mars och en flygklubb startas. 15-20 ungdomar har varit
involverade i projektet. 4 är kvar i föreningen varav 2 vill bli piloter.
Ungdomsrådet består av fritidsledarna och 3-4 elever från högstadiet. De träffas ca 3
ggr/termin. Budget 60 000kr. De har anordnat lussedisco, sommarläger (Mollösund)
mm. V 44 genomförs kulturveckan varje år som riktar sig till åldrarna 2-20 år.
Möte med nystartad bioförening i Ellös som är intresserade av att genomföra
digitalisering då inga nya filmer kommer att ges ut på 35 mm film efter 2012. De är även
intresserad av att bedriva ungdomsverksamhet i en framtid.
Det finns intresse av att starta ett ungdomsfullmäktige igen.
Isbana spolas vid Ängås skola. Ann-Britt flaggar för att det hänger lösa elkablar där och
undrar över vem som har ansvaret för detta. (Svanesunds Gif ansvariga för ljusen runt
elslingan men inte vid isbanan). Isbana spolas även i Ellös vid Glimsås. Föreningen
Ellös sköter lampor där.
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Påverkbara faktorer för att möjliggöra en aktiv fritid:
Upphandling av busskort som sträcker sig över en längre tidsperiod efter skolan.
(VG-regionen arbetar för att dubblera kollektivtrafiken).
Utöka närtrafikens turer.
Pågående översyn/upphandling av skolskjutsar går mot att all skolskjuts sker med
linjetrafik. Man kan där peka ut vilka vägar som ska trafikeras.
Handikapptransporter, särskilda hissar.
Alkolås är lagstadgat
Viktigt att de som sitter i stol kan åka tillsammans med sina vänner.
Folkhälsorådet beslutar
att Folkhälsorådet bör vara med och ställa krav på upphandling av transporter ur ett
folkhälsoperspektiv. Ansvariga Roger Hansson/Susanne Hafstad.
att någon på verksamheten för Samhällsutveckling får uppdraget att se över att inget är
strömförande på isbanan i Svanesund, utanför stora Idrottshallen. Ansvarig Roland
Kindslätt.
att det bör utredas hur vi i framtiden ska annonsera och sprida folkhälsoaktiviteter som
pågår i vår kommun. Ansvarig Susanne Hafstad
_________
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FHR § 3
Arbetsmiljö och friskvård
Arbetsmiljö- och rehabspecialisten, Eva Olofsson, berättar om personalenhetens arbete.
Dels ur ett historiskt perspektiv men även nutid och plan för 2011. Sammanställning
med statistik gällande sjukfrånvaro, arbetsmiljö- och friskvårdsarbete, stegtävling,
alkohol- och drogutbildning 2011 och rökfri arbetsplats har skickats separat till rådets
samtliga deltagare. Viktigt med brukarperspektiv och medborgarperspektiv i arbetet för
en rökfri arbetsplats.
Idag finns det 77 friskvårdsombud på olika arbetsplatser inom kommunen. De träffas 12 ggr/termin. Arbetsmiljö- och rehabspecialisten är sammankallande. Budget för
friskvårdsarbetet har varit 75 000kr under de senaste två åren till ca 1200 anställda. Samt
upphandlad företagshälsovård.
Hörselvårdsombud införs på förskolorna. I syfte att sprida kunskapen om hur buller
och höga ljudnivåer påverkar hälsan och hur förebyggande arbete kan bedrivas.
Stegtävling är på gång igen. Bengt Gustavsson på Sjögården är initiativtagare som
utmanar Orust att röra på sig. Förra året var 18 lag registrerade på Orust.
Friskvårdspengen på 200 kr kan användas till delfinansiering av staravgiften i Korpens
stegtävling. Eva M Olofsson är kontaktperson. Tävlingen pågår 9 maj-15 juni.
Användandet av hälsospåren diskuterades. Ca 63 personer har registrerat sina värden på
webben totalt sedan starten år 2008. Många stannar och läser på skyltarna. Vissa skolor
använder dem, liksom Orust Rehab och Friskvårdscenter.
En gemensam personaldag genomfördes för 15 år sedan och den var mycket
uppskattad. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig.
Folkhälsorådet beslutar
att lyfta frågan om att erbjuda en personaldag med gemensamma riktlinjer för hela
organisationen. Ansvariga Roger Hansson och Susanne Hafstad
_________
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Diskussion kring behov om flerårigt folkhälsoprogram.
Viktigt att ta hänsyn till konsekvenser för folkhälsan i alla politiska beslut. Både vad som
händer vid insats men också konsekvensen ifall inget görs.
Förslag lades om ett balanserat styrkort för Folkhälsorådets område.
Folkhälsorådet beslutar
att balanserat styrkort borde finnas för Folkhälsorådets verksamhet.
_________

7

Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2011-02-04
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Övrigt
Vi Mä, en kulturvecka i början av juli. En nysatsning på kulturutbud för ungdomar.
Folkhälsorådet undersöker ifall feriepraktikanter kan arbeta med arrangemanget.
Eventuell samverkan med Myckleby musikfestival undersöks liksom fritidsledares
möjlighet att delta. Susanne Hafstad är kontaktperson tills vidare.
Christer Hellekant informerar om att det har varit åverkan på vissa byggnader och att
möjligheten om externövervakning undersöks.
Räddningstjänsten tar emot 5 praoelever åt gången (År 8). Först vid enheten i Ellös,
sedan enheten i Ängås och nu är det enheten i Henåns tur. De får gå igenom ett
program med utbildning, praktik och slutövning och sedan går de i ”pension” och får
diplom.
Tjänsteskivelse kommer inom kort som handlar om hur elen skall kunna styras om vid
ransoneringsbehov. Prioriteringslista skall tas fram av verksamheten för
Samhällsutveckling. Redovisas i maj till Länsstyrelsen. Kategorisering av 10 objekt som
måste vara försörjda med el.
Christer Hellekant berättade att han kommer att hålla en kurs i hjärt- och lungräddning
för Föreningen Häst på Orust. Diskussionen om Folkhälsorådets eventuella medverkan
i delprojekt II, Säker Häst fortgår.
Folkhälsorådet beslutar
att hantering av förfrågningar om deltagande i olika projekt/medfinansieringar lyfts till
KSAU.
_________
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