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FHR § 9
Rapport om kartläggning av Orusts ungdomars relation till tobak, alkohol och droger
Folkhälsorådet har hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansökt om bidrag till
kartläggning av Orusts ungdomars relation till tobak, alkohol och droger. Bidrag
beviljades och efter sedvanligt upphandlingsförfarande antogs Splitvision Business
Anthropologhy.
Företaget har nu genomfört kartläggningen bland Orustungdomar födda mellan 19831989. Kartläggningen har genomförts i tre delar, två kvantitativa och en med
kvalitativa metoder. De kvantitativa delarna syftar till att visa generella tendenser i
ungdomars inställning och brukarmönster av tobak, alkohol och narkotika och
besvara frågan hur mycket och hur ofta. Den kvalitativa delen syftar till att skapa en
fördjupad förståelse runt ungdomars resonemang runt tobak, alkohol och droger och
besvara frågan varför. De tre delarna är:
- En skolenkät som delats ut till alla ungdomar i årskurs 7-9 på Ellös skola,
Henåns skola, Ängås skola och Waldorfskolan.
- En postenkät som gått ut till alla ungdomar på Orust, födda mellan 1983-1986.
- Sex fokusgrupper med tjej- respektive killgrupper i följande ålderskategorier:
15-åringar, 17-åringar och 19-åringar. Varje grupp har bestått av 5-10 personer.
Fokusgrupperna ägde rum i Henån, Nösnäsgymnasiet och Uddevallagymnasiet.
En förkortad version av kartläggningen finns att läsa på kommunens hemsida under
www.orust.se/gov/fhr/Fhr/fhr.htm.
Folkhälsorådet beslutade
att

vid mötet i augusti diskutera hur kartläggningen skall användas.

_________
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FHR § 10
Information om sjukstatistik
Thomas Lantz, Försäkringskassan Strömstad, informerar om en undersökning som
gjorts under 4:e kvartalet 2002. Undersökningen omfattade totalt 7343 personer som
varit sjukskrivna mer än 60 dagar därav 65% kvinnor. Av 7343 personer är 445 från
Orust.
Av sjukfallen har 31% Orust kommun som arbetsgivare. Stor del av dessa arbetar
inom vård/omsorg. Av diagnoserna som ställts är rörelseorganen det ”område” som
är mest drabbat (48,8%) men även den psykiska ohälsan tar stor del (33,3%).
Merparten av de 445 är sjukskrivna på heltid (73%). En del av dessa hade kanske
kunnat vara partiellt sjukskrivna och arbetat några timmar per dag. Det är dock inte
alltid möjligt för att resten av arbetet skall fungera. Läkarna skall idag, i större
utsträckning mot tidigare, utgå från att den sjuke bara behöver vara partiellt
sjukskriven.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 11
Information om arbetslöshetsstatistik
Kent Gammal, Arbetsförmedlingen, berättar om arbetslöshetsstatistik för Orust
kommun.
Varje vecka får Arbetsförmedlingen fram statistik över arbetslösheten och av den kan
utläsas att i W14 2003 är 3,2 % av Orusts befolkning öppet arbetslösa.
Antalet sökande på Arbetsförmedlingen är konstant. Under tiden som arbetssökande
kan man placeras i olika program t.ex. aktivitetsgaranti, konjunkturprogram och
datortek. Det finns även kommunalt ungdomsprogram (ungdomar under 20 år) och
ungdomsgaranti (ungdomar mellan 20-24 år).
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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Exp:
Sociala omsorgskontoret
Barn- och utbildningskontoret

FHR § 12
Allmän information
Under 5 år har registrering av skador/tillbud bland boende i särskilda boende och
inom skolans område skett via Folkhälsorådet försorg. Enligt arbetsskyddslagen är
verksamheterna skyldiga att själva göra denna registrering. Barn- och utbildningskontoret tog över sin registrering fr.o.m. höstterminen 2002 och nu har även Sociala
omsorgskontoret tagit över sin registrering. För att kunna följa upp det arbete
Folkhälsorådet påbörjade önskar rådet få statistik 1 gång per år från Sociala omsorgskontoret och Barn- och utbildningskontoret.
Västra Götalandsregionen har inrättat en tjänst för handläggning av självhjälpsgrupper som står till Fyrbodals kommuners förfogande.
Folkhälsorådet den 16 maj skall arbeta med hälsokonsekvensbeskrivning.
Arbetsmaterial kommer att skickas med kallelsen.
Informationen lades till handlingarna.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2003-04-11

Exp:
Barn- och utbildningskontoret

FHR § 13
Öppna fritidsgårdar
Barn- och utbildningskontoret ansöker om bidrag till att hålla fritidsgårdarna i Henån,
Svanesund, Ellös och Varekil öppna juni månad ut för sommaren 2003.
Kostnaderna för de olika fritidsgårdarna är beräknade till:
Henån 12.480:Svanesund 12.000:Ellös 11.280:Varekil 4.000:Folkhälsorådet beslutar
att

bevilja bidrag om 39.760 kronor att fördelas mellan de olika fritidsgårdarna
enligt ovan, samt

att

utvärdering skall ske via Folkhälsrådets aktivitetsuppföljningsblankett.

_________
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Exp:
Ungdomsrådet

FHR § 14
Skolavslutningen 2003
De två senaste åren har ungdomsrådet arrangerat avslutningsfest för elever i
kommunens 7-9 skolor. Det har visat sig vara ett effektivt och positivt medel att
främja nykterheten och bidra till en minnesvärd och rolig kväll för ungdomarna.
Tanken är att även i år arrangera en sådan fest. Syftet med arrangemanget är att
erbjuda ett alkohol- och drogfritt alternativ till avslutningsfest. Att få med alla
ungdomar genom att ha ett attraktivt erbjudande bestående av olika aktiviteter.
Efter upphandling av olika alternativ och företag har ungdomsrådets ungdomar enats
om ett företag som erbjuder disco, karaoke, 3-kampstävlingar, gocart, brännboll och
mycket mer. Festen kommer att genomföras som ”hemlig resa” och ungdomarna blir
bussade till ”festplatsen”. Föräldrar kommer att vara med i bussarna och även
personal från fritidsgårdarna samt samordnaren för alkohol- och drogförebyggande
aktiviteter. På ”festplatsen” har även det anlitade företaget personal som täcker alla
aktiviteter och ansvarar för aktiviteternas genomförande.
Den totala kostnaden för aktiviteter och bussar är 63.200 kronor.
Ungdomsrådet söker bidrag om 30.000 kronor för att kunna genomföra en avslutningsfest för kommunens 7-9 elever.
Folkhälsorådet beslutar
att

bevilja Ungdomsrådet bidrag om 30.000 kronor till avslutningsfest 2003,

att

utvärdering skall ske via Folkhälsorådets aktivitetsuppföljningsblankett.

_________
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Exp:
Ann Welming, Henåns skola

FHR § 15
Ansökan om bidrag, Sallygruppen, Henåns skola
Vid Henåns skola finns sedan några år Sallygruppen, en elevgrupp som arbetar med
könsfrågor. Sallygruppen skulle vilja anordna en särskild skoldag om samliv
inkluderande en föreläsning av Katarina Wennstam , samt samtal i grupper om
attityder och förhållningssätt bland unga. Katarina Wennstam har bl.a. skrivit boken
”Flickan och oskulden” som lästs av gruppen. Boken skildrar rättsfall och unga
människors utsatthet. Alkohol och narkotika är ämnen som också kommer att
beröras. Under den planerade dagen skall samarbete ske med skolhälsovård,
ungdomsmottagning, kyrkan m.fl. Bidrag önskas om 0 - 5.000 kronor.
Folkhälsorådet arbetar utifrån en framtagen handlingsplan där långsiktighet är
tongivande och beviljar inte bidrag till punktinsatser för specifika målgrupper.
Folkhälsorådet beslutar
att

eftersom denna form av bidragsgivning inte ingår i Folkhälsorådets
handlingsplan avslå framställningen.

_________
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FHR § 16
Kallelser och protokoll
Portokostnaden för Folkhälsorådet är idag onödigt hög. Kopior av protokollen och
eventuella bilagor kan skickas med nästkommande kallelse. Det är även möjligt att
via e-post maila protokollen till deltagarna. Alla har dock inte tillgång till dator och
får dem naturligtvis i pappersform.
Folkhälsorådet beslutar
att
att

kopior av Folkhälsorådets protokoll och eventuella bilagor skickas med nästkommande kallelse, samt
så småningom övergå till att maila protokollen till dem som har dator.

_________
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Exp:
Gunilla Josefsson
Lars-Åke Gustavsson

FHR § 17
Övriga frågor
Birgitta Winghav ställde frågan hur Regionen och Orust kommun ställer sig till att
arbeta för familjecentral, vilket innebär att alla verksamheter samlas centralt.
Till nästa Folkhälsoråd skall Gunilla Josefsson och Lars-Åke Gustavsson redovisa
hur Hälso- och sjukvårdsnämnden diskuterar i denna fråga.
_________

