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Plats och tid

Bergsvägen, Henån kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Gunilla Josefsson
Christer Thobiasson
Inga Göransson
Sven-Ove Tjörnebro, ers
Lars Wiberg
Ewa Reinhold
Birgitta Winghav
Christer Hellekant
Gunilla Sander

Övriga deltagande

Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera

Christer Thobiasson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån,

Sekreterare

...................................................
Elisabeth Martinsson

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Christer Thobiasson

Paragrafer
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FHR § 1
Val av ordförande för Folkhälsorådet 2003-2006
Folkhälsorådet beslutar
att välja Roger Hansson till ordförande för Folkhälsorådet för Orust kommun
under tiden 2003-2006.
_________
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FHR § 2
Val av justerare
Folkhälsorådet beslutar
att

till justerare för dagens protokoll utse Christer Thobiasson.

_________
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FHR § 3
Information om Orust Folkhälsoråd
Gunilla Sander presenterar Folkhälsorådets organisation och arbetsformer. Gunilla
har gjort en historisk sammanställning som ledamöterna tar del av. En jämförelse är
gjord om folkhälsa genom tiderna, från internationell nivå via nationell, regional och
till kommunal. Hon visar även en resumé över folkhälsorådsaktiviteter under
perioden 1996-2001 och en uppföljning år 2002.
Gunilla Josefsson och Roger Hansson berättar om hur det är att vara politiker i
Folkhälsorådet. Fördelarna är många, bland annat att man arbetar med så många
olika områden och man kan ”fånga upp” vad som pågår men även initiera nya
projekt.
Det är kort väg från beslut till genomförande men det är också tillfredsställande med
långsiktigt arbete. Tack vare att rådet består av både politiker och beslutande
tjänstemän borde kopplingen från rådet, via förvaltningarna och vidare ut i samhället
och organisationer vara lätt. Rådet var överens om att det fanns mer att göra, t.ex.
bjuda in Gunilla Sander till kommunfullmäktige, nämnderna och övervakning av att
information om folkhälsofrågor sprids.
Gunilla Josefsson berättar att Orust ligger ”i framkant” när det gäller folkhälsoarbetet
jämfört med andra kommuner inom Västra Götalandsregionen. Det betyder ibland att
vi inte kan söka extrapengar till projekt för att vi har redan genomfört dem.
Från början var sammansättningen på rådet blandad men det har tenderat att bli
enbart deltagare från kommunen och inga från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Psykiatriska allvårdsenheten. Närvaron ska diskuteras vid nästa
Folkhälsoråd då både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att delta.
Det är viktigt att framhålla varför deras närvaro vid råden är viktig.
Christer Hellekant berättar att Räddningstjänstens folkhälsoarbete.
De håller att brandskyddsutbilda elever i år 1, 5 och 8. Undervisningen kommer att
pågå under 5 år.
Verksamheterna inom Orust kommun och de 10 största företagen inom kommunen
kommer att genomgå utbildning i systematisk brandskyddsarbete. Utbildningen
innebär egenkontroll av brandsäkerhet inom den egna verksamheten/företaget.
Fr.o.m. årsskiftet 2003/2004 upphör Räddningstjänstlagen att gälla och ersätts av
”Lagen om skydd mot olyckor”. Den nya lagen betonar den enskildes ansvar vid
brandsäkerhet. Detta kommer att innebära stora förändringar för räddningstjänsten
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som då inte ska utföra brandsyner längre utan istället ska kontrollera brandsäkerheten
och utbilda i brandskyddsarbete.
Christer meddelar också att Räddningstjänsten tillsammans med Sjöfartsverket m.fl.
ska den 2 april ”sänka” färjan i Svanesund för att få fram ett räddningsscenario. med
på färjan är ca 100 personer bl.a. skolbarn. Färjan ska driva söderut och i jämnhöjd
med Halse Nabb ska den grundstöta ca 50 meter ut i vattnet.
Med anledning av olyckan som skedde vid borrningen efter bergvärme i Svanvik
meddelar Ewa Reinhold att Miljö- och byggnadskontoret håller på att kartlägga alla
oljetankar i kommunen.
Frågan om Folkhälsorådets deltagare bör utökas med t.ex. Företagarföreningen togs
upp. Detta är en svår grupp att nå men representation i Folkhälsorådet är nog inte
bästa sättet. Däremot skulle Gunilla Sander kunna närvara vid ett av de nio Frukostmötena som hålls under året och berätta om folkhälsa.
Till sist konstaterar Roger Hansson, till sin stora glädje, att Folkhälsorådet har
”bytt kön”. Förr var det flest kvinnor i rådet men nu har männen tagit över. Vilket
bara kan betyda att de äntligen fattat vad det går ut på.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2003-02-14

FHR § 4
Information om folkhälsoarbetet år 2003
Gunilla Sander informerade om pågående folkhälsoarbete
Informationskvällar
för föräldrar till barn i år 5 kommer att ske 23/4, 28/4 och 29/4.
Kartläggningen av Orusts ungdomars relation till tobak, alkohol och droger
kommer rapporten att vara klar för presentation W14.
Aktivitetsmässa
för Senior och Junior kommer att ske den 30/8 i Stenshult.
Cykelhjälmskampanj
med målgruppen 5-6 åringar och deras föräldrar pågår. Alla skolelever kommer att
erbjudas hjälmar W11.
Trafikinformation/arbete
kommer att erbjudas skolan med fortsatt utbildning av trafikombuden med bl.a.
metoder för
lågstadiet år 3 mörkervisning med reflexanvändning
mellanstadiet år 4-6 trafikdag 1 gång/treårsperiod
högstadiet år 8 mopedkörkort
gymnasiet (Nösnäs) körkortsteori, specialarbete om mopedkörkort med
praktisk del för elever i år 8
Studiecirklar för äldre ”Säker senior”
Bältesmätning W43
Trafiksäkerhetsdag STO
Tobak, alkohol och drogarbete
följer långsiktig handlingsplan.
Orust nattvandrare
är en självgående verksamhet.
Självhjälpsgrupper
kommer att starta under våren.
Barn med fysiska handikapp
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Samarbete mellan föräldrar med handikappade barn och Orust kommun för att undersöka om föreningslivet kan berika barnens fritid
Hälsokonsekvensbeskrivningar
Välfärdsbokslut
Reviderad handlingsplan
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 5
Mål för folkhälsan
Regeringen vill förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika
grupper i befolkningen. I propositionen ”Mål för folkhälsan – 2002/03:35” lämnar
regeringen förslag till ett nationellt folkhälsomål: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Regeringen har tagit
fram elva målområden för det samlade folkhälsoarbetet:
 Delaktighet och inflytande i samhället
 Ekonomisk och social trygghet
 Trygga och goda uppväxtvillkor
 Ökad hälsa i arbetslivet
 Sunda och säkra miljöer och produkter
 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Gott skydd mot smittspridning
 Trygg och söker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 Ökad fysisk aktivitet
 Goda matvanor och säkra livsmedel
 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping
samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Vill man läsa hela propositionen kan man gå in på www.regeringen.se på internet.

Regionfullmäktige i Västra Götalands har fastställt ett handlingsprogram för
regionen med inriktningsmål och delmål i ett livscykelsperspektiv.

Regionens folkhälsorapport för 2002-2003 är uppdelad i tre delar. Del 1 innefattar en
serie artiklar om hälsosituationen i olika åldersgrupper i Västra Götalandsregionen.
Del 2 är en rapport från olika projekt som drivits av Folkhälsokommittén bl. a. om
sjukskrivningar och arbetslöshet. Del 3 kommer att vara en folkhälsodatabas som
beräknas komma i slutet av 2003.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 6
Handlingsplan för folkhälsorådet 2004-2006
Folkhälsorådet beslutade 2002-12-05 § 33 att använda den tidigare fastställda
handlingsplanen 2000-2002 även för år 2003 samt att under 2003 arbeta med en
revidering av folkhälsoplanen.
Rådet påbörjar arbetet med att ha gruppdiskussioner. Förslag som kom upp var bl.a.
att göra en folkhälsoplan med utgångspunkt från regionens handlingsplan anpassad
till förutsättningarna för Orust kommun men också att Gunilla Sander ska göra
uppföljning av nuvarande folkhälsoplan som redovisas nästa gång. Ett annat förslag
var att göra den mera ”flashig”.
Folkhälsorådet beslutar
att

Gunilla Sander till nästa gång ska gå igenom gällande folkhälsoplan och sedan
redovisa vad som kan tas bort eftersom det är genomfört eller inarbetat i den
ordinarie verksamheten.

_________
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FHR § 7
Övrigt
Lars-Åke Gustavsson berättar att ansökningar för byggnation av telekommunikationsanläggningar har kommit till Miljö- och byggnadsnämnden.
Antalet master ligger på mellan 25 – 30 som ska placeras runt om i kommunen.
Som en naturlig följd av många ansökningar börjar befolkningen undra: - kommer
jag att bli störd? är det farligt? blir det några efterföljder? Daniel Holdenmark, miljöoch byggnadsenheten, utreder om placeringar och eventuell samordning av masterna.
När utredningen är klar kommer förmodligen informationsmöte, att hållas för
allmänheten, och då kanske med hjälp av någon expert eftersom kunskaper inom
detta område inte finns inom kommunen.
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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FHR § 8
Utvärdering
Efter dagens möte konstateras att
- vi lär oss nya saker varje råd
- vi får gehör för idéer och får komma till tals
- bra information kommer fram
- det är bra stämning och positiv anda på råden
- det är mycket positivt att arbeta med inom folkhälsa
_________
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