Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2012-04-13

Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Ingrid Cassel
Bengt Torstensson
Els-Marie Ragnar
Bo Andersson
Kristina Svensson Kl. 11.30-12.00
Lotta Husberg Kl. 08.30-9.50, 11.00-12.00
Bengt Johansson
Birgit Strömberg
Anders Fröjdö
Annica Erlandsson
Lisbeth Arff
Anders Asklund Kl. 08.30-10.00
Susanne Gustafsson
Sima Niklund
Boel Drottz
Susanne Hafstad

Övriga deltagande

Magnus Edenmyr
Bengt Hove Kl. 08.30-09.25
Anna Sandberg Kl. 08.30-10.20

Utses att justera

Bengt Torstensson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2012-04-26

Sekreterare

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

Ordförande

...................................................
Ingrid Cassel

Justerare

...................................................
Bengt Torstensson

Paragrafer §§ 7-13
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FHR § 7
Vad skiljer kiropraktisk behandlingsmetodik och filosofi från det traditionella
utbudet
Bengt Hove, legitimerad kiropraktor, berättar om kiropraktiken som ett komplement till
traditionell sjukvård. Socialstyrelsen legitimerade yrket 1989 och sedan 2006 är titeln
kiropraktor lagskyddad med kriterier på genomförd utbildning.
Sedan en kort tid tillbaka ingår kiropraktik i utbudet hos Carema Vårdcentral i Orust
kommun. Det subventioneras i lika linje med annan sjukvård och kiropraktor finns på
plats en gång per vecka.
I diskussion efter föredraget lyftes folkhälsoarbetets stora pedagogiska uppgift i att ge
människor ökad kunskap till att göra bra val i livet. Kan bland annat handla om ökad
kunskap om hur kroppen fungerar för att kunna lyssna in och förstå kroppens signaler.
Det ger i sin tur individen möjlighet att göra medvetna val för att främja den egna
hälsan.
Orust kommun är en stor arbetsgivare på orten och har genom detta en stor möjlighet
att arbeta för goda livsvillkor och för att skapa goda förutsättningar för en jämlik hälsa.
Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________________
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FHR § 8
Nationella medel söks för utveckling av arbetet med våld i nära relationer
Anna Sandberg, samordnare, föredrar bakgrund till förnyad ansökan om medel för
arbetet med våld i nära relationer.
Tjörns kommun har under två års tid varit projektägare för ett samverkansarbete mellan
Tjörn- och Orust kommun gällande våld i nära relationer. Detta med stöd av medel från
Länsstyrelsen.
Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem där cirka var tionde kvinna har utsatts
för våld av sin partner någon gång i livet (En slagen dam).
De flesta anmäler inte och mörkertalet är stort cirka 75 – 80 procent enligt
Brottsförebyggande rådet. Rädda barnen beräknar att ungefär var tionde barn har
upplevt våld.
Orust kommun tar detta folkhälsoproblem på stort allvar och arbetar sedan 2005 efter
en handlingsplan för Kvinnofrid som är antagen i Kommunfullmäktige. Som ett led i
detta arbeta har Kommunstyrelsen beslutat att ställa sig bakom en ny
projektmedelsansökan från Socialstyrelsen för att arbeta vidare med frågan. Denna gång
erbjuder sig Orust att vara projektägare i en gemensam ansökan med grannkommunerna
Tjörn och Stenungsund.
Arbetet kommer att handla om samordning av förebyggande insatser som syftar till att
minska mörkertalet. Att ge stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn samt att
genomföra insatser riktade till förövarna.
Det innefattar också att utveckla och stödja tjejjouren och att fortsätta att arbeta med att
uppmärksamma mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld.
Den 15 juni kommer en studiedag i skolan att handla om våld i nära relationer,
fortbildning till personalen.
Frågan om Tjänsteman i beredskap (TIB) kan användas efter kontorstid i
socialtjänstfrågor togs upp. Verksamheten för Omsorg föreslår ett avtal med SOS alarm
där man ringer 112 som i sin tur ringer jourhavande ordförande. På Tjörn är tjänsteman
i beredskap en central punkt i all socialtjänst som i sin tur ringer familjetjänst.
Tjänsteman i beredskap tar inga egna beslut utan hänvisar vidare. Frågan om hur Orust
väljer att göra utreds vidare.
Enligt verksamheten för Omsorg är det nästan inga sommargäster som har kontakt med
socialtjänsten under sommartid trots att många fler vistas i Orust kommun.
Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________________
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FHR § 9
Information om Enheten för skydd och säkerhet.
Säkerhetskoordinator, Magnus Edenmyr föredrar organiseringen av Enheten för skydd
och säkerhet.
Enheten har ett politiskt uppdrag i att arbeta för en standardisering av säkerhetsfrågor
jämt över kommunens samtliga verksamheter. Enheten är en remissinstans i alla
säkerhetsfrågor.
Enheten består av fyra block där ansvarig står inom parantes:
Förebyggande (Hans Blohm), Krisberedskap (Christer Hellekant), Intern säkerhet
(Magnus Edenmyr) och Räddningstjänst (Marcus Larsson).
I dagsläget ingår inte trafiksäkerhetsfrågor och försäkringsfrågor i Enheten för skydd
och säkerhets verksamget. Behov finns av att se över hur trafiksäkerhetsarbetet ska
organiseras och detta görs i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tjänsteman i beredskap (TIB) har telefonnummer, 334466 och kan kontaktas utanför
kontorstid i frågor som exempelvis, fara för allmänhet, skador på kommunala
verksamheter eller fastigheter som inte kan vänta till påföljande vardag.
Aktuellt är att varje enhet i kommunen skall upprätta en risk- och sårbarhetsanalys.
Frågan om ifall riskanalys borde begäras in från driftsansvariga gällande vindkraftverk
diskuterades. Säkerhetskoordinatorn tar med sig frågan och utreder vidare.
Ett kommungemensamt larmhanteringssystem levereras i oktober och förväntas tas i
drift efter årsskiftet då det gamla analogiska systemet tas ur drift. I princip kan de flesta
larm läggas över i systemet (inbott, överfall, rörelselarm, Vatten och avloppslarm med
mera). Det finns också ett kommungemensamt system för avvikelserapportering som är
av betydelse för ett strategiskt förebyggande arbete.
Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________________
Ordföranden lyfter frågan kring tillgång till ambulans på Orust.
Responstiden för ambulans (från larm till anländande vid skadeplats) är hög på Orust
och den har försämrats i takt med minskad tillgång till stationär ambulans.
Folkhälsorådet beslutar att
ge Enheten för skydd och säkerhet i uppdrag att bereda frågan om risker med en
minskad tillgång till ambulans samt att ge förslag på möjliga
helikopternedtagningsplatser för vidare beredning i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
_________________
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FHR § 10
Nattvandrare
Kommunen tar initiativ till att starta upp nattvandrare i Orust kommun. Syftet är att
vuxna skapar förtroende och trygghet för ungdomar genom att vara synliga och
tillgängliga på olika platser i samhället. Ett 30-tal föräldrar i Svanesund och ungefär
motsvarande antal i Henån har skrivit upp sig på intresselista. Målsättningen är att
återigen starta en föräldraförening, som funnits tidigare, där föräldrar själva organiserar
och driver nattvandring i Orust kommun.
Första träffen genomfördes i april med bland annat information om alkohol- och droger
och information från Räddningstjänsten.
För närvarande är Ulla Hagman kontaktperson för nattvandrarna och hon nås via
kommunens växel.
Räddningstjänsten välkomnar initiativet och ser fram emot en bra kontakt med
nattvandrarna.
Informationen arkiveras
_________________
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FHR § 11
Stegtävlingen
Bakgrunden till att många personer har engagerat sig i Korpens stegtävling är att år 2010
utmanade en privat näringsidkare (Sjögården) kommunen att delta i tävlingen via
näringslivssekreteraren. Ett fåtal kommunanställda antog utmaningen.
År 2011 växte detta genom samverkan till att 78 lag deltog totalt i Orust kommun varav
mer än hälften (cirka 45 lag) bestod av kommunanställda medarbetare. Viss subvention
erbjöds deltagarna via friskvårdsbidraget. En stor avslutning med prisutdelning
genomfördes på Sjögården där samtliga lag i Orust kommun, privat- och
kommunalanställda samlades för en trivsam stund tillsammans.
Orust kommun ser deltagandet i stegtävlingen 2011 som en särskild kampanj för att öka
bredden i motionerandet bland kommunens personal. I år (2012) uppmärksammar vi
våra medarbetare att på eget initiativ delta i årets Stegtävling.
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FHR § 12
Välfärdsredovisningen
Välfärdsredovisning görs vart annat år i Orust kommun. Det fjärde i ordningen
behandlar åren 2010-2011.
Delar av Välfärdsredovisningen föredrogs av folkhälsosamordnaren och
arbetsmaterialet delades ut. Dokumentet skickas även ut på fil till folkhälsorådets
deltagare på remiss under två veckor. Därefter sker slutlig beredning i presidiet till
arbetsutskottet för vidare antagande i kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet beslutar att
slutlig beredning av Välfärdsredovisningen 2010-2011 sker i presidiet för vidare
antagande i Kommunstyrelsen.
_________________
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FHR § 13
Övrigt
Reflexvästar till alla barn som väntar på bussen utreds vidare av folkhälsosamordnaren.
Information om att Samverkansavtal med Polisen är undertecknat och framtagande av
handlingsplaner är nästa steg.
Ett trafiksäkerhetsarbete har initierats av kommunledningen för att hålla vägkanterna
fria från träd och sly. Detta för att minska antalet viltolyckor. Uppmärksammade
vägsträckor är väg 160 och väg 178 på Orust. Trafikverket, politiker, tjänstemän, Polis,
markägare och jägare samverkar i detta.
_________________
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