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Plats och tid

Bergsvägen, Henån kl 08.30 – 12.20

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson, 08.30-11.00
Gunilla Josefsson
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Lise Andreasson
Lars Wiberg
Birgitta Winghav
Christer Hellekant
Gunilla Sander

Övriga deltagande

Camilla Pedersen, trafikinformatör
Thomas Lantz, Försäkringskassan
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Sven-Ove Tjörnebro

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2004-09-29

Sekreterare

...................................................
Gunilla Sander

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Sven-Ove Tjörnebro
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FHR § 19

Inledning
Vid kommande folkhälsoråd kommer vi att sluta med vad varje medlem tycker varit
viktigt att ta med och informera om i den egna verksamhet. Nästkommande råd
kommer att börja med ”laget runt” hur medlemmarna lyckats föra ut budskapet.
_________
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Exp: Camilla Pedersen

FHR § 20

Trafikinformatörens arbete
Camilla Pedersen berättar om vad hon gjort hittills i år och vad som kommer att ske
under resten av året:
-

En hastighetsdisplay har inhandlats av Vägverket, Stenungsunds, Tjörns och
Orusts kommuner. En hastighetsmätning i Ellös på 30 km-sträckan utanför
skolan på vägen som går från hamnen mot korsvägen vid skolan har genomförts.
Mätningen gjordes under måndag-torsdag i en och samma vecka och då passerade
nästan 8.000 bilar.
Medelhastigheten låg på 41,2 km/h, vilket är remarkabelt så hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Av dessa nästan 8.000 bilar körde 85% saktare än 51 km/h,
fortfarande på samma 30 km-sträcka.
Den högsta hastigheten som uppmättes var 82 km/h.
Ärendet ska behandlas i Trafiksäkerhetsrådet.

-

Trafiksäkerhetens dag i Stenungsund 14/8 där Folkhälsorådet på Orust var
representerat.

-

Mopedens dag i Stenungsund 19/9, kl. 10.00-17.00. En familjedag där Orust
Mopedklubb medverkar, besiktning av mopeder och Vägverkets ”70-vagn”
kommer att finnas uppställd bl.a.

-

Den 28/9 sker utbildning av trafikombuden i skolorna på konferenscentret vid
Almöns Camping. Utbildningen har inriktning på pedagogik och metodik.
Trafikombuden är inte de som ska utbilda barnen i trafik utan ombuden ska vara
Camillas förlängda arm ute i skolorna.

-

Varje måndag på Nösnäsgymnasiet pågår körkortsutbildning tillsammans med
körskolor. Teoriundervisningen som sker på gymnasiet har alla elever i tredje
året möjlighet att söka. Det finns plats för 60 elever. Camillas del i utbildningen
är att undervisa om faran med alkohol och droger. Hon visar även eleverna hur
man utför mindre reparationer, byter olja och däck m.m. HLR- och ABCutbildning ingår också.

-

Cirkelverksamhet med pensionärer ”Säker senior” kommer att erbjudas i höst
igen.
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-

”Trafik på svenska” delas ut till de lärare som arbetar med elever som inte har
svenska som modersmål.

-

Förskolorna i kommunen kommer att få ”Vägvinnarspelet” (familjespel) där
barnen får kunskap om trafik.

-

”Bältesmätning” kommer att ske som vanligt och under denna vecka kommer
Vägverkets utställningsvagnar (30 km, 70km och 90 km) att vara uppställda i
kommunen.

-

Trafikdagarna i skolorna genomförs enligt planerna.

Efter juni månad 2003 tillverkas inga fler mopeder som ”bara” får köra i 30 km/h och
eftersom det numera krävs EU-mopedkörkort är den mopedförarutbildning som görs
för åk 8 nästan utagerad. Med anledning av detta har Camilla tagit fram ett förslag på
en ny utbildning där eleverna tillsammans med en körskola ska kunna ta ett EUmopedkörkort. Att ta ett EU-mopedkörkort blir en ganska kostsam historia. Om
utbildning kan ske genom att Camilla gör den teoretiska utbildningen och uppkörningen görs på körskola kan kostnaden minskas. Camillas förslag ska läggas fram för
berörda parter.
För att få eleverna att verkligen förstå hur viktigt det är att följa trafikregler och
hastighetsbegränsningar vill Folkhälsorådet att föräldrarna ska involveras i
utbildningen. Folkhälsorådet ger Camilla Pedersen i uppdrag att även ta fram ett
förslag på utbildning för föräldrarna. Om förslaget går igenom kommer
föräldrautbildning att vara obligatorisk för att eleverna ska kunna få ta del av EUmopedkörkorts-utbildningen.
_________
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FHR § 21

Sjukfallskartläggning 2003
Thomas Lantz från Försäkringskassan redovisar sjukfallskartläggning från 2003.
Det nationella målet är att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall
halveras fram till 2008.
Parallellt skall antalet ny sjuk- och aktivitets- (förtidspension) ersättning minska.
Hänsyn ska tas till den demografiska utvecklingen under perioden.
Försäkringskassan har startat upp en utbildning bland arbetsgivare och beslutsfattare
för att få igång en diskussion och öka kunskapen om vad ett sjukintyg egentligen
innebär och vilka skyldigheter och rättigheter som finns.
Sjukersättningen för 1 dag i Västra Götalands län ligger på ca 15 miljoner.
Hela sjukfallskartläggningen 2003 finns i sin helhet på försäkringskassans hemsida,
www.forsakringskassan.se
_________
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FHR § 22

Information
Christer Hellekant delar ut ”Lag om skydd mot olyckor” och trycker särskilt på
kommunens ansvar enligt den nya lagen.
Gunilla Sander informerar om ”Vi satsar friskt”. Hur friskvårdsveckan varit hittills
med föreläsningar och hur resten av veckan förflyter med fritidsmässa och kulturstigarnas dag. Ett arbetsmaterial med mätbara mål för hela verksamheten
presenterades tillsammans med planer för framtiden.
Roger Hansson berättar att han besökt Nattvandrarna den 10/6 (skolavslutningen) och
att det var lugnt på Orust. Han följde sedan med Nattvandrarna till bl.a. Stenungsund.
Nattvandrarna ”vandrar” där ungdomarna finns. Det är fortfarande lika många som är
aktiva som nattvandrare.
Roger berättar också att Orust haft besök från Mölndals kommun som håller på att
omorganisera sitt folkhälsorådsarbete.
_________

