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FHR § 23
Diskussion om EU-mopedförarutbildning
Den 11 november kommer ett möte att hållas i Stenungsund där det förslag Camilla
Pedersen tagit fram om EU-mopedförarutbildning kommer att diskuteras.
Förslaget går i korta drag ut på att ungdomarna får den teoretiska utbildningen i
skolan och att skrivning och uppkörning görs på trafikskola. En ekonomisk vinst för
eleverna.
Med i förslaget finns även en punkt att föräldrarna ska genomgå en information innan
ungdomarna får sin utbildning.
Gunilla Josefsson kommer att representera folkhälsorådet vid detta möte. Christer
Thobiasson kommer att ta upp frågan med Lars Wiberg för diskussion i ledningsgruppen.
Folkhälsorådet ställer sig positivt till förslaget.
_________
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FHR § 24

Information
Gunilla Sander informerade om:
Vi satsar friskt

- föreningsmässa
- kulturvandringarna
- eventuellt ytterligare föreläsningar i år
- januari 2005 kommer Ola Skinnarmo hit
- 6-8 föreläsningar/år
- aktivitetskorten

FaR

- fysiotekarna utbildade (3 st.)
- samarbete med Försäkringskassan 50/50
- fysiotekarna kommer troligen att höra till Primärvården
fr.o.m. 2006

Hälsoprofilbedömning

- det råder stort intresse bland de som blivit erbjudna

Föreningskartotek

- är färdigt och uppdateras varje år. Finns på kommunens
hemsida men även i pappersform

Tidig upptäckt

- alkoholvaneundersökning, blivande föräldrar
- föreläsning ”Föräldrar som förebild”

Skolan

- mopedrazzia
- mörkerkörning år 3: 29/11, 1/12 och 2/12
- reflexer till skolbussarna

Äldre

- reflexer har delats ut i Ellös
- ”Våga leva livet”, 3 på studieledarkurs
- Säkrare senior

Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 25
Ungdomssituationen i STO-regionen
Christer Hellekant redogjorde för vad som hände vid senaste ”tokfesten” på
Stenshult.
Rådet diskuterade hur det ska kunna bli ett slut på dessa fester. Olika förslag
framkom, bland annat att drogfria fester kunde anordnas som kommunen kan stödja,
att kraven på arrangören bör kunna höjas men också att föräldrarna ska stärkas i sina
roller, det är ju trots allt de som har ansvar för sina ungdomar.
Gunilla Josefsson förslog att Räddningstjänsten och Polisen ska ordna informationsträffar med föräldrar i Orust kommun.
Förslag framkom även att det går att väva in ”tokfesterna” i skolarbetet. Ta fram de
faktiska kostnaderna i samband med ”tokfesterna” och visa för ungdomarna vad
festerna kostar i skattemedel t.ex.
Räddningstjänsten, Polisen och Folkhälsorådet har haft informationsträff med alla
uthyrare, där bland annat Lagen om skydd mot olyckor redogjordes.

_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2004-10-29

FHR § 26

Folkhälsorådet 2001-2004 en förändringsresa
Ronny Svensson och Gunilla Sander gör en tillbakablick på åren som gått och hur
arbetet med folkhälsa fortskridit när det gäller kommunikation/information..
I smågrupper diskuterade rådet tre basfrågor:
- Vilka frågor har Folkhälsorådet varit mest framgångsrikt att driva
- har folkhälsofrågorna under de senaste åren fått större betydelse för din verksamhet,
kommunen och för befolkningen
- inom vilka områden har Folkhälsorådet svårt att nå ut med sitt budskap
Resultatet av diskussionen jämfördes med den relationsundersökning som Splitvision
utförde i december 2003. Folkhälsorådet som råd är relativt okänt, medan
verksamheterna är mycket väl kända såväl bland offentligt anställda, privatpersoner
och i näringslivet. Någon har sagt: - Att nå ut med en effektiv kommunikation är som
att simma uppströms i en kloak. Något att tänka på i fortsättningen om det känns
motigt.
Konstateras kan också bland annat att folkhälsofrågorna har fått ”ett lyft” de senaste
åren och att folkhälsa har fått en annan betydelse jämfört med tidigare. Förr betydde
folkhälsa för många bara friskvård.
_________

