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Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Lars-Åke Gustavsson
Birgit Strömberg
Agneta Gustavsson, tjg ers
Lena Danielsson
Susanne Gustafsson, 08.30-10.45
Kristian Larsson
Björn Möller
Susanne Hafstad

Övriga deltagande

Karin Liebig, praktikant
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Agneta Gustavsson och Birgit Strömberg

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, onsdag 2010-04-14

Sekreterare

.................................................................................................
Susanne Hafstad/Elisabeth Martinsson

Ordförande

...................................................
Lars-Åke Gustavsson

Justerare

...................................................
Agneta Gustavsson
……………………………..
Birgit Strömberg

Paragrafer §§ 6-9
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FHR § 6
Ansökan om ekonomiskt bidrag till avslutningskväll för skolår 9
Lars Eriksson, rektor Ängås skola 7-9 ansöker i skrivelse om ekonomiskt bidrag till
niornas avslutningskväll. Tidigare år har den kvällen kunnat finansieras genom att
godisförsäljningen i skolans café gick lysande. Försäljningen har numera upphört.
Skolans ekonomi är, som framkommit i många sammanhang, hårt ansträngd. Lars
Eriksson vädjar till Folkhälsorådet om ekonomiskt bistånd till genomförandet. Den
totala kostnaden för kvällen kalkyleras till ca 400 kr/elev och för Ängås skola skulle det
innebära 27 200 kronor.
När det gäller avvägande kring vilka åldersgrupper som bör satsas på i all den stund
pengarna inte räcker till allt så är uppfattningen på Ängås skola 7-9 att prioriteringen bör
ligga på avgångsklasserna som vill fira att de lämnar grundskolan framför aktiviteter för
skolåren 7 och 8. Om detta finns givetvis skilda åsikter men det kan ses som rimligt att
föräldrar till 13-14 åringar håller ordning på sina ungdomar denna kväll och att dessa ser
fram emot kommande år när det är deras tur att gå ur nian.
Folkhälsorådet har sedan några år tillbaka valt att bidra med 20 000 kronor till Ungdomsstyrelsen till avlutningskvällen för år 7-8. Den övriga finansieringen ordnar de
själva.
Förra året bidrog Folkhälsorådet med en summa pengar till avslutningen för år 9 enbart
för att ”Goda råd för servering på förskolor, skolor, fritidsgårdar, vid utflyktsdagar,
födelsedagar och annat firande” antogs vilket innebar att försäljningen vid cafeteriorna
minskade. Beslut fattades 2009-04-03 § 11 och i samma beslut bestämdes även att
summan skulle betalas ut som en engångssumma.
Folkhälsorådet beslutar
att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till avslutningskväll för skolår 9 vid Ängås
skola och hänvisar till tidigare beslut 2009-04-03 § 11.
_________
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FHR § 7
Rapportering om vad som hänt och som ska hända
Susanne Hafstad rapporterar:
Sedan i december har hon deltagit på två nätverksträffar:
FIB- folkhälsosamordnare i Norra Bohuslän och FIB- folkhälsosamordnare i Fyrbodal/
Bohuslän/Dalsland/Trestad. Det är viktigt med samverkan och idébyte över gränserna.
Utåtriktat arbete
Synliggöra Folkhälsorådets arbete på mässor och andra tillställningar.
Följande events har Susanne deltagit på:
Föreningsdag för unga ledare och ungdomsledare i Stala
”De goda idéerna i fokus” på Bohusgården i Uddevalla där Susanne Bergh
(fritidspedagog) på Tvets skola tillsammans med Susanne H. föreläste om
skolmatsakademin och om hur Tvets skola har arbetat med Hållbar utveckling,
Hälsodiplomering m.m.
5 föreläsningar har gått eller kommer att gå under våren som Folkhälsorådet har
initierat. En tvärfunktionell grupp ”Vi satsar friskt” arbetar fram program för varje vår
och höst. Den är sammansatt av personer från biblioteket, fritidskonsulent, Studieförbundet Vuxenskolan, folkhälsa, personalavdelningen för att få en bra bredd.
Kommer: Uppmärksamhetsvecka kring fysisk aktivitet och kost, ”Ett Friskare Sverige”
V16.
Skolorna
Skolorna har, med bistånd av Folkhälsorådet, bl. a. arbetat med ”Internetresan” och
pratat etik och moral på nätet.
De har även haft trafikundervisning från NTF i Göteborg som tog upp regler i trafiken,
respekt i trafiken, lite om alkohol och droger samt information om moped och
försäkringar.
Samverkan
Träffpunkt Orust, kan Folkhälsorådet vara med där?
Utveckla hälsohörna tillsammans med biblioteket - eventuellt folkhälsosamordnare
tillgänglig någon timma per vecka? Intresse från Carema att vara med?
Samverka för att få in föreningar i skolorna för att öka mängden fysisk aktivitet.
Önskemål från vissa skolor.
Välfärdsbokslutet är inlämnat och skall upp i Kommunstyrelsen 14 april. Susanne skall
runt i organisationen och informera om Välfärdsbokslutet.
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Hälsoekonomi
Susanne berättar om vad Ingvar Nilsson (nationalekonom) föreläste om i Munkedal den
19 mars. Viktigt att tänka insats istället för kostnad i det förebyggande hälsoarbetet.
Hans PowerPoint-bilder skickas ut separat till samtliga i rådet och de är ok att sprida
och att använda fritt enligt Ingvar själv, ingen copywrite.
Susanne Gustafsson
Meddelar att en rapport gjord av Folkhälsoinstitutet visar att niorna på Orust inte mår så
bra.
Björn Möller
Berättar att Folktandvården utför ett projekt, via Hälso- och sjukvårdsnämnden, med
munhälsokontroll på 1-åringar och 3-åringar (som även innefattar ett utökat åtagande
för kontroll av 2-åringar).
Tandsköterskorna inom Fyrbodal utbildas för att genomföra projektet.
Barnen delas in i riskbarn och icke riskbarn.
Förmodligen kommer projektet att permanentas.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
__________
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FHR § 8
Folkhälsorådets representation vid mässor m.m.
Folkhälsorådet kommer att vara representerade vid Hållbart! – en miljömässa i tiden
som äger rum i Stenshult den 27-28 april, 11.00-16.00.
Med anledning av frågan som kom upp på Kommunfullmäktiges senaste sammanträde
om hur Orust kommun kan vara med och sponsra något som inte alla partier är
inbjudna att delta i uppstod diskussion.
Folkhälsorådet har samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som ordnat
miljömässan. Folkhälsorådet har valt att lägga en av sina föreläsningar i samband med
denna miljömässa istället för i Kajutan där föreläsningarna vanligtvis ligger. Detta kan
förmodligen tolkas som om att rådet är med och sponsrar miljömässan.
Folkhälsorådet beslutar
att det är bra att Folkhälsorådet är representerade vid olika tillfällen för att visa att vi
finns och att vi arbetar för kommuninvånarna.
_________
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FHR § 9
Gemensam målbild
Orust kommun använder sig av FAS om är ett dialogverktyg i 6 steg. Steg 3 av dessa
handlar om dialog och för att få fram vårt gemensamma uppdrag använder Folkhälsorådet detta verktyg idag. FAS betyder Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan.
Efter praktiska övningar med hjälp av steg 3 i FAS kommer Folkhälsorådet fram till
följande gemensamma mål:
- Folkhälsorådet ska främja goda och trygga uppväxtvillkor för en god livskvalitet under
hela livet och för hela befolkningen.
- Folkhälsorådet ska främja goda levnadsvanor.
- Folkhälsorådet ska främja en positiv syn och en hållbar utveckling.
- Folkhälsorådet når gemensamma mål genom samverkan.
__________
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