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Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00
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Lisbeth Arff
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Christer Hellekant 8.30-11.00
Eva Norman
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Övriga deltagande
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Lisbeth Arff

Justeringens plats
och tid
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Sekreterare

.................................................................................................
Susanne Hafstad

Ordförande

...................................................
Roger Hansson

Justerare

...................................................
Lisbeth Arff

Paragrafer §§ 17- 23
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Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-09

FHR § 17
Nytt folkhälsoavtal 2012-2015
Under våren 2011 genomfördes förhandlingar med samtliga kommuner tillhörande
Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 gällande nytt folkhälsoavtal.
De större förändringarna i förslaget till nytt folkhälsoavtal är att vice ordförande
utses från Hälso- och sjukvårdsnämnden samt att vice ordförande ingår i
beredningen inför rådets möten tillsammans med ordförande och
folkhälsosamordnare.
Ersättningen för åren 2012-2015 är enligt förslaget 800 000 kr per år från Hälsooch sjukvårdsnämnden, vilket är en ökning med 50 000 kr per år mot föregående
avtal. Kommunen svarar upp med motsvarande belopp då avtalet bygger på
gemensam finansiering av folkhälsoinsatser.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser också att finansierar en drog- och
levnadsvaneundersökning våren 2013 och våren 2015 på alla skolor i år 9 och år 2
på gymnasiet. Kommunen står för genomförandet.
Den 26 september avser Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta upp förslaget till
beslut och därefter skickas det till kommunen för påskrift.
Folkhälsorådet beslutar
att anta förslaget till nytt folkhälsoavtal
_________
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Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2011-09-09

FHR § 18
Förslag till ny arbetsordning
Förslag till ny arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun, daterad 2011-0907 har kompletterats med att Hälso- och sjukvårdsnämnden utser två
representanter på lika mandat till rådet. Texten om att politiska representanter och
tjänstemän skall ha var sin ersättare tas bort. Samtliga deltar på lika mandat.
Ordföranden, folkhälsosamordnaren samt vice ordförande bereder tillsammans
dagordningen.
Folkhälsorådet beslutar
att anta förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun, samt
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i
Orust kommun
_________
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Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2011-09-09

FHR § 19
Ungdomsutvecklartjänsten
Folkhälsosamordnaren föredrog bakgrund till val av insats riktad till barn och unga.
Med utgångspunkt i en stökig ungdomssituation år 2006 och hur tankar om
projektanställningen av en heltid ungdomsutvecklare växte fram och genomfördes
åren 2008/2009. Projektanställningen förlängdes men under åren 2010/2011
riktades 50 % av arbetstiden till Ungdomsslussen och 50 % till ungdomsutveckling.
Kommunstyrelsen har således avsatt 500 000 kronor per år under 2008-2011 och de
har ingått i folkhälsorådets budget för ungdomsutvecklartjänsten.
En kombination av riktade och generella insatser har genomförts. Individ och
familjeomsorgen har i samverkan med polis hittat former där exempelvis LVU
placeringar har minskat från 19 stycken år 2006 till 9 LVU placeringar år 2010.
Sommaren 2011 fick samtliga som sökte feriepraktik platser då kommunstyrelsen
satsade ytterligare 170 000 kronor för att få med alla som ansökt. Sommaren 2011
upplevs också som en av de lugnaste på länge enligt Individ och familjeomsorgen.
Folkhälsosamordnaren får i uppdrag att undersöka lite mer om bakomliggande
faktorer. Förslagsvis arbetar folkhälsorådet för en bättre koppling med
näringslivsrådet framöver för att sysselsätta ungdomar under sommartid.
Projektanställningen av ungdomsutvecklaren löper ut 31 december 2011. Ann-britt
och Ulrich bjuds in för en slutrapport om Ungdomsslussen till nästa folkhälsoråd
den 28 oktober. Då beslutar folkhälsorådet också om fortsatt inriktning på
ungdomsarbetet.
Diskussionen kretsade också kring kopplingen mellan folkhälsa, kultur och fritid
och gemensamma satsningar.
Folkhälsorådet beslutar
att förorda att en kultursekreterare anställs samt
att verka för att ytterligare en tjänst inrättas inom verksamheten för
Samhällsutveckling med inriktningen ungdomskulturansvarig
att fortsatt inriktning på ungdomsarbetet beslutas på folkhälsorådet den 28 oktober
_________
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Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2011-09-09

FHR § 20
Projektansökan Skapande Kulturcentrum
Folkhälsosamordnaren föredrog en sammanfattning av projektplan och ansökan
om medfinansiering till projektet Skapande Kulturcentrum. Projektägare är
Studieförbundet Vuxenskolan i Stenungsund/Tjörn.
När ungdomar går ur särskolan finns ett behov av att erbjuda meningsfull
sysselsättning och möjlighet till att knyta nya sociala kontakter. Tanken med
projektet är att det skall leda till en permanent verksamhet som visionärt kan drivas
som en kooperativ organisation med flera kommuner och andra intressenter som
delägare. Folkhälsorådet ser mycket positivt på initiativet.
Önskvärt är att i framtiden bredda utbudet till att innefatta även annan skapande
verksamhet såsom keramik, vävning med mera. En bredare infallsvinkel på
skapande kultur.

Folkhälsorådet beslutar
att bevilja medfinansiering till projektet Skapande Kulturcentrum med 75 000
kronor, samt
att utreda vidare ifall det finns möjlighet att erbjuda projektet Skapande
kulturcentrum en egen scen med tillhörande loger i Ellös
_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2011-09-09

FHR § 21
Planering inför 2012
Diskussion om vilka områden som bör prioriteras 2012. Förslagsvis fortsatt
prioritering av kultur riktat till unga och äldre. Kultur som verktyg för att främja
hälsa. Parallellt fortgår arbetet med fysisk aktivitet och kost. Likaså fortsäter
folkhälsorådet att stödja arbetet med ANDT-förebyggande verksamhet och arbetet
med våld i nära relationer som drivs med stöd av Länsstyrelsemedel även våren 2012.
Diskussionen om prioriteringar och insatser fortsätter på nästa folkhälsoråd den 28
oktober. Då diskuteras även fortsatt medlemskap i Hälsokällan (28 000 kr för 2012),
stöd till Sibräcka Änglar med mera.
Trafiknätet kommer troligtvis att övergå i ett annat forum. Enligt Räddningstjänsten
finns behov av en nära samverkan med externa aktörer. Trafikhandläggaren önskar
en kommunal samverkansgrupp kring trafikfrågor. Övriga frågor som diskuterades:
Vad var det som gjorde att trafiksäkerhetsrådet upphörde?
Hur var det sammansatt?
Seniormässan bidrog till att Räddningstjänsten har bjudits in till pensionärsföreningar
för att prata om trygghet och säkerhet. Räddningstjänsten kan förmedla inköp av
hjärtstartare. Pris ca 11 000kronor styck vid inköp av fem stycken.
Hjärtstartare finns idag på flera platser i kommunen. Bland annat på Gullholmen,
Mollösund och Ellös. Räddningstjänsten har fem stycken. Förslagsvis kan
hjärtstartare byta plats på vinter och sommartid för att finnas där flest människor
vistas. Exempelvis i hamnarna på sommaren.
Folkhälsorådet beslutar
att ge folkhälsosamordnaren i uppdrag att höra efter intresset av samhällsföreningar
att köpa in hjärtstartare som förmedlads via Räddningstjänsten samt
att ge folkhälsosamordnaren i uppdrag att ta fram bakgrund till varför
trafiksäkerhetsrådet upphörde
_________
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på Orust

2011-09-09

FHR § 22
Äldres hälsa
Traditionen med elever/ungdomar som sjunger och firar Lucia på äldreboenden kan
få svårt att leva vidare. Elever får från och med i år inte längre ledigt från lektionstid.
Frivilliga krafter som gör och har gjort en fin insats under många år får inte längre
stöd i att genomförande av Luciafirande på äldreboenden. Försvårande
omständigheter är att det nu är ett luciatåg på hela ön istället för flera mindre på
varje ort. Detta medför att frågan om ifall eleverna får köras i bilar har varit uppe för
diskussion.
Säkerhetsinventering pågår och sköts av säkerhetssamordnaren. Risk och
sårbarhetsanalys på äldreboenden kommer att finnas med i avrapporteringssystemet.
Projektmedel finns att söka från Västra Götalandsregionen riktade till äldres hälsa.
Folkhälsosamordnaren ingår framöver i utvecklingsgruppen för anhörigstöd.
Folkhälsosamordnaren har fått i uppdrag att medverka på möte med Kommunala
pensionärsrådet(KPR)/Handikapprådet (HKR) för att påbörja ett gemensamt
hälsofrämjande arbete för äldres hälsa som i en förlängning skulle kunna mynna ut i
ett handlingsprogram eller liknande.
Folkhälsorådet beslutar
att ge folkhälsosamordnaren i uppdrag att utreda frågan om luciafirandet vidare och
återrapportera till rådet
_________
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FHR § 23
Övrigt
Det är viktigt att ytterligare synliggöra Folkhälsoarbetet utåt till medborgarna.
Information om vart man vänder sig i olika frågor samt aktuellt arbete som pågår.
Serviceguiden är ett bra exempel på hur detta kan synliggöras.
Eva Norman slutar som verksamhetschef på Carema primärvård i mitten på oktober.
Hon går vidare och blir VD på vårdcentralen i Biskopsgården. Folkhälsorådet tackar
henne för arbetet i rådet och önskar henne lycka till med det nya uppdraget.
Processkartläggning av hälsoinsatser delas ut och diskuteras.
Kommande aktiviteter:
•

Hållbar Hälsa, mässa 24 september inriktas på Tobaksförebyggande
information från Folkhälsorådet. Affsichtävling, Nej till Tobak genomförs i
år 6 och vinnaren utses på mässdagen.

•

Internationella barndagen den 3 oktober kommer att uppmärksammas
genom brev till elever i år F-9 med information om barnkonventionen, stöd
och hjälp i kommunen samt aktivitet där barn ritar med asfaltskritor på
temat: Vad gör dig glad? Konstverken fotograferas och blir till en utställning.

•

Välfärdsbokslut kommer att göras under senhösten 2011.

Folkhälsorådet beslutar
att ge folkhälsosamordnaren i uppdrag att ta fram förslag på kommunikationsplan
gällande Folkhälsorådets arbete
_________
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