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FHR § 24

Trafiksäkerhetsrådet/Trafikgruppen – en rapport
Gunilla Sander berättar om bakgrunden till Trafiksäkerhetsrådet och Trafikgruppen.
Folkhälsoarbetet på Orust började med O-risk, dit allmänheten kunde anmäla faror
och risker i kommunen. Efter en tid märktes att 80% av anmälningarna rörde
trafikärenden och utifrån det bildades Trafiksäkerhetsrådet år 2000.
Trafiksäkerhetsrådet är remissinstans men eftersom rådet träffas ca 5 gånger/år är det
svårt att hålla svarstiderna på remisserna och därför har Trafikgruppen bildats.
Trafikgruppen består av planeringssekreteraren (trafikplanering), trafikhandläggaren
(trafikregleringar, författningar och lagar), exploateringsingenjören (exploateringsfrågor) och folkhälsosamordnaren (trafiksäkerhet). Dessa träffas när ärenden uppkommer och kan vid behov inkalla annan expertis.
Efter diskussioner i Trafiksäkerhetsrådet som har verkat i sex år finns behov av ett
förnyat arbetssätt. Det nya är man träffas två ggr / år eller vid behov och informerar
varandra om angelägna trafikärenden. Förslag är man kallar detta informationsråd för
Trafiknätet. I Trafiknätet ingår de som är representanter i trafiksäkerhetsrådet.
Något särskilt råd för brottsförebyggande åtgärder har inte funnits utan handlagts av
Folkhälsorådet, men en del av det arbetet kan eventuellt handläggas i samband med
att tillgängligheten för handikappade behandlas.
Camilla Pedersens arbete som trafikinformatör finansieras till viss del av Vägverket
och detta avtal har förlängts till 2008. Det är viktigt att nyttja Camillas resurser på
rätt sätt och därför har Gunilla Sander tillsammans med Camilla träffat alla
trafikombud i skolorna för att ta reda på vad de vill göra.
Där framkom bl.a. att högstadierna vill att den teoretiska utbildningen för EUmopedförarbevis ska vara obligatorisk. Skolan ombesörjer arbetet runtomkring och
Camilla kommer dit och föreläser.
Låg- och mellanstadieskolorna vill att Camilla håller i ”mörkerkvällarna”.
Lärarna själva ska ta hand om trafikdagar och cykeldagar.
Skolan är med ”jättekliv” på väg att ta hand om det förebyggande trafikarbetet
själva.
Camilla kommer även fortsättningsvis att göra bältesmätningar, hastighetsmätningar
m.m.
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Camillas och de andra trafikinformatörernas arbete inom Kustom kommer att
utvärderas av Öhrlings revisionsfirma. Om resultatet blir positivt kommer tjänsterna
som trafikinformatörer att permanentas under rådande villkor.
Vägverket vill också att kommunerna inom STO-området ska arbeta med något
gemensamt.

Folkhälsorådet lägger rapporten till handlingarna.
_________
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FHR § 25

Övrigt
Anna Sandberg meddelar att
- det är en utbildningsdag om Kvinnofrid den 27 november 2006 som
kvinnofridsgruppen anordnar utifrån Orust kommuns kvinnofridplan.
- det har varit Hälsovecka på Ellös skolan under W43 med bl.a. hälsofrukostar med
Anna-Lena Lindqvist, sockerutställning och Pernilla Larsson som föreläste för både
elever och föräldrarna.
- Ellös skola och Ängås skola F-6 har anmält sig till Skolmatsakademin och arbetar
med hälsofrämjande skolutveckling.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________
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FHR § 26

Ungdomssituationen på Orust
Anders Asklund från Sociala omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorgen,
Ann-Britt Wikström och Malin Andersson från fritidsgården i Svanesund berättar om
ungdomssituationen på Orust
Problemen är mycket stora på Orust just nu. Det är många omhändertaganden och
placeringar av barn och ungdomar på institutioner.
En ”gängkultur” har uppstått på Orust, gängen åker runt på ön och hotar och de
utsatta vågar inte anmäla.
På något sätt måste nyetablering av gäng förhindras/motarbetas. På fritidsgårdarna
har det blivit stökigare bland ungdomarna.
Förebyggande arbete i skolan måste utvecklas. Det räcker inte med att fritidsgården
är öppen två dagar i veckan. För att få fram bärande relationer med ungdomarna
krävs lite mer. Ett förslag är att ha fältassistenter.
Vad kan man göra?
Det bör finnas två handlingsplaner. Dels en som används vid akuta fall och dels en
för långsiktig planering. Handlingsplanerna bör utgå från Kommunstyrelsen.
Man kan även omstrukturera resurserna i kommunen för att reda ut problemen.
Kommunstyrelsen måste informeras om omfattningen av problemen utifrån en bred
bas och utveckla samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Den 8 november 2006 har ”Vårt framtida Orust” möte. Där kommer denna fråga att
behandlas och utifrån vad som framkommer, formas det fortsatta arbetet.
_________
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FHR § 27

Information
Information om folkhälsoarbetet som pågår i kommunen – hur gör vi på enklaste
sätt?
Anna delar ut ett förslag på informationsblad från Tjörns kommun. Det ligger bl.a. på
kommunens hemsida. Innehållet är lite varierat, dels rapport från olika tillfällen men
också reklam för kommande aktiviteter.
Anna får i uppdrag att arbeta vidare med att få fram en bra kanal för att få ut
information om folkhälsa.
_________
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Exp: Ängås skola

FHR § 28

Ansökan om ekonomiskt bidrag till avslutningsfest år 9, Ängås skola
En tradition bland ungdomar i Svanesund var under många år att man på kvällen
efter skolavslutningen samlades på badplatsen i Svanesund och hade fest. Vid detta
tillfälle konsumerades det mycket alkohol och det förekom även slagsmål.
Från Ängås 7-9 togs då ett initiativ vilket bestod i att man från skolans sida
arrangerade en drogfri fest ”på hemlig ort” för elever i år 9. Festen bekostades med
pengar som fritidsgården tjänat på att sälja godis och läsk. För ca två år sedan togs ett
beslut av rektor på Ängås skola att försäljning av godis och läsk inte skulle ske på
dagtid, med tanke på elevernas hälsa, samtidigt som Tandläkarförbundet larmade för
den försämrade tandhälsan bland ungdomar.
För att festen skulle kunna genomföras avsattes istället pengar ur skolans budget, så
kallade verksamhetspengar som går till bl.a. läromedel och förbrukningsmaterial. Då
en fest kostar mellan 20.000 och 30.000 kr ansöker Ängås skola 7-9 om bidrag till
avslutningsfesten den 15 juni 2007 för år 9 elever.
Folkhälsorådet arbetar i enlighet med framtaget folkhälsoprogram för Orust kommun
där bl.a. trygga uppväxtvillkor och alkohol- och drogförebyggande insatser är
prioriterade områden.
Det finns många insatser och aktiviteter inom kommunens olika verksamheter som
arbetar för samma mål och där är ju den fest i år 9, som Ängås skola tagit initiativ
till, ett bra exempel.
Folkhälsorådet har dock inte möjlighet att vara med och finansiera alla de insatser
som ligger inom ramen för målen utan måste prioritera. Föräldrastöd, föreläsningar,
studiecirklar, avslutningsfest för år 7-8 och drogvaneundersökning är exempel på
insatser som Folkhälsorådet varit med och f.n. och finansierar.
Folkhälsorådet beslutar
att ej bevilja bidrag till avslutningsfesten för år 9 (15/6 2007).
_________

