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Anna Sandberg, samordnare Våld i nära relationer 10.00-11.00
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Lisbeth Arff
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Centrumhuset, Henån, 2012-10-31

Sekreterare

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

Ordförande

...................................................
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Justerare

...................................................
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Paragrafer §§ 29-34
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FHR § 29
Inledning, val av ordförande och justerare
Bo Andersson valdes till ordförande då ordinarie ordförande och vice ordförande hade
förhinder.
Lisbeth Arff valdes till justerare.
_____________________
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FHR § 30
Budgetdiskussion 2013
Resultat från workshop på Folkhälsorådet den 28 september redovisades av
folkhälsosamordnaren.
Deltagarna fick i rangordning, från ett till sju, prioritera samtliga utmaningar ur
Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun.
Resultatet blev följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trygga och goda uppväxtvillkor 12p
En hållbar utveckling 22p
Främja goda levnadsvanor 25p
Ett åldrande med en god livskvalitet 27p
Att öka jämställdheten och jämlikheten 35p
Att minska utbildningsklyftorna 37p
Ett ökat arbetsdeltagande 37p

För två av utmaningarna fick var och en utveckla med förslag på insatser att arbeta med.
De förslag som kom fram gällande Trygga och goda uppväxtvillkor var:
• Barnperspektivet
• Massiva insatser mot mobbning
• Barndom och ungdomstider oerhört viktigt för att ”livet” framåt ska bli som det
bör vara
• Fånga upp tidigt, där problem finns, följ upp. Ungdomscoach?
”Sommarfritidsgårdar” ”Lov skolor”
För utmaningen att främja goda levnadsvanor:
• För alla! Ex. Hjärtstartare, föreningsbidrag, kostnadsfri skola (utveckla samarbete
omsorg-skola) Ekonomiskt bistånd.
•

Kostens betydelse för ett gott liv

•

Bra levnadsvanor (måttlighet avseende alkohol) avstå från rökning räknas till
levnadsvanor. Äta rätt etc. också viktigt liksom ett artigt framträdande

Att öka jämställdheten och jämlikheten:
•

Göra kartläggning av nuläge samt målsättning. Både genus och ålder

Diskussion uppstod om hur det går med kartläggning av antalet hjärtstartare och vikten
av att komma till beslut i frågan. Företagarföreningens erbjudande om att för varje
hjärtstartare som kommunen köper in matchar företagare upp med en finns kvar.
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Policy för rökfri arbetstid för kommunanställda är antagen i Kommunstyrelsens
arbetsutskott och 2013 är ett år då tema tobak är i fokus. Orust kommun tittar även på
att delta i ett tobaksprojekt riktat till ungdomar i åldrarna 13-17 år. Alkohol-, narkotika-,
dopning och tobaksförebyggande samordnare håller i detta och Folkhälsorådet är
positiva till att kommunen deltar.
Personer med fysiska funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden
diskuterades liksom ungdomsarbetslöshet.
Särskolan i Henåns nya skola har bubbelbad, musikmattor med mera som skulle kunna
nyttjas efter skoltid också.
Komvux har frågat om Folkhälsorådet kan bidra med frukt till elever på IMprogrammet (tidigare individuella programmet). Under en termin har de arbetat aktivt
med att uppmärksamma elever på vikten av goda matvanor och dess påverkan på
kroppen. Genom att erbjuda gratis frukt istället för sötsaker upplever lärarna och elever
själva en stor skillnad i koncentration på lektionerna. Under verksamhetsåret 2013 finns
ingen möjlighet att fortsätta att erbjuda gratis frukt varför frågan går till folkhälsorådet.
Generellt sätt borde samtliga elever i så fall erbjudas gratis frukt ur rättvisesynpunkt om
inte särskilda skäl föreligger.

Folkhälsorådet beslutar
att folkhälsosamordnaren ber rektorn för Komvux att återkomma med en skrivelse där
det står tydligt och klart vilka särskilda skäl som gör att vi bör satsa på att erbjuda frukt
till eleverna på IM-programmet.
_____________________
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FHR § 31
Kvinnojourerna i Stenungsund och Uddevalla rapporterar
Samordnaren för Våld i nära relationer berättade om bakgrunden till att jourerna är där
och berättar och sina verksamheter. Orust kommun ger 30 000 kronor vardera i bidrag
till dem. Detta sker genom Utskottet för Omsorg som önskar återkoppling.
Kvinnojourerna startade ideellt i England på 70-80 talet.
I Sverige tar de emot närstående som har blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld
i nära relationer. De tar inte emot personer med drogproblematik eller psykisk sjukdom.
Uddevalla
Jouren i Uddevalla startade 1983. Där finns en lägenhet där tre kvinnor med barn kan
tas emot. Kostnad per dygn är 100 kronor för Uddevalla och 500 kronor per dygn för
Orust. Telefonjour finns klockan 8-12 och därefter går det att ringa till klockan 22 på
kvällen.
En anställd kontorist arbetar 20 timmar per vecka. Är medlem i Rox Kvinnojourer.
Uddevalla kommer att bilda ett kriscentra med en halvtids anställd samordnare och en
halvtids anställd Kvinnofridskurator. En 25 procents tjänst som manskurator kommer
också att finnas samt barnverksamhet, Trappan. Samverkan med polis och
ungdomspsykiatrin kommer att ingå.
Stenungsund
De som arbetar ideellt får utbildning under sex halvdagar i att möta barn i kris.
Ca 150 kvinnojourer finns totalt i Sverige varav 42 tar emot djur. Stenungsund är en
utav dem med reservlägenhet för att kunna ta emot familjer som har djur. Kan vara
avgörande för om kvinnan skall våga eller kunna ta steget att ta sig ur ett destruktivt
förhållande.
Stenungsunds kvinnojour har tagit emot 201 kvinnor under 2000- talet. Mycket handlar
om sexuella övergrepp och grov psykisk misshandel. Fördel med ideell verksamhet är
att de kan mötas ute på stan på ett café. Jouren kan ta emot en kvinna samt några barn.
Lägenheten som de har är en fyra där ett rum är kontor och två rum är sovrum.
Är medlem i Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR). Det tar även in män.
Både Rox och SKR är med i paraplyorganisationen ”Kvinnor i Väst” som täcker hela
Västra Götalandsregionen. Var tionde kvinna räknar man generellt med är utsatt för
våld i nära relation men mörkertalet tros vara stort.
Folkhälsorådet tackar för rapporten som arkiveras
_____________________
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FHR § 32
Presentation av Dialoga
Samordnaren för Våld i nära relationer berättade att Dialoga är ett Kunskapscenter om
våld i nära relationer som kommuner inom Göteborgsregionen kan teckna avtal med.
Samverkanskommuner 2011-2012 var Ale, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Dialogas mål är att erbjuda kunskapshöjande aktiviteter till avtalskommunerna för att
förbättra och kvalitetsutveckla stödet till barn, kvinnor och män som lever med våld.
Läs mer om detta på www.valdinararelationer.se.
Tack vare samverkansprojektet gällande Våld i nära relationer mellan Orust,
Steungsunds och Tjörns kommuner har Orust nu möjlighet att teckna avtal
Avtalet som Dialoga erbjuder är ett tvåårigt avtal. Kostnad är 2,80 kronor/invånare (ca
43 000 kronor per år för Orust del). Det ingår utbildning, konsultation, metodstöd,
nätverk i avtalet. Det är alltså stöd till samordnare, socialtjänst och skola som ingår.
Skulle kunna vara ett utvecklingsområde som kan ingå i SOLTAK: s samarbetet.
Frågan ställs till folkhälsorådet av samordnaren ifall rådet kan stå för avgiften (ca 43 000
kronor per år) för deltagande i Dialoga under år 2013 och 2014 och arbeta in detta i
budget. Folkhälsorådet ser positivt på fortsatt kunskapsutveckling och kvalitetssäkring
av arbetet med området våld i nära relationer i samverkan med våra grannkommuner.
Folkhälsorådet tackar för informationen och slutgiltigt beslut i frågan om finansiering av
avgiften till Dialoga tas på folkhälsorådets sammanträde den 30 november 2012.
_____________________
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FHR § 33
Preliminärt budgetförslag för Folkhälsorådet 2013 arbetas fram gemensamt
Folkhälsosamordnaren föredrar förslag till budget 2013 med satsningar inom
utmaningarna:
Trygga och goda uppväxtvillkor
Att öka jämställdheten och jämlikheten
En hållbar utveckling
Ett åldrande med god livskvalitet
Alkohol, narkotika, dopning och tobaksförebyggande arbete
Viktigt att visa på vad som finns, vilka investeringar som görs och planer för framtiden.
Folkhälsorådet beslutar
att samtliga uppmanas att ta del av förslaget och komma med reflektioner och behov av
kompletterande insatser till folkhälsosamordnaren senast den 20 november
att slutligt antagande av Folkhälsorådets budget sker på mötet den 30 november 2012
_____________________
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FHR § 34
Övrigt
Projektet ”Kärleken är fri” som syftar till att uppmärksamma barn och unga på deras
rätt till ett liv fritt ifrån mobbing och våld genomfördes under V41. Slutrapport från
projektet sker på nästa Folkhälsoråd då samordnaren för projektet bjuds in.
_____________________
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