Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2008-05-16

Plats och tid

Eklunden, Svanesund, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Lisbeth Arff
Lars-Åke Gustavsson
Roger Hansson, ers
Lena Danielsson
Ewa Reinhold
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Kristian Larsson, personalchef
Margita Martinsson, friskvårdsombud
Eva M Olofsson, rehab- och arbetsmiljöspecialist
Lars Johansson, Fyrbodals kommunförbund
Camilla Pedersen, trafiksamordnare
Susanne Falk-Nilsson, trafiksamordnare
Jenny Wiman, praktikant
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Lisbeth Arff

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2008-05-21

Sekreterare

.................................................................................................
Anna Sandberg/Elisabeth Martinsson

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Lisbeth Arff

Paragrafer 10 - 13
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Kommunfullmäktige

FHR § 10
Förslag till Välfärdsbokslut 2006-2007
Anna Sandberg redogör för förslag till Välfärdsbokslut för 2006-2007.
Folkhälsorådet beslutar
att anta föreliggande förslag till Välfärdsbokslut 2006-2007, samt
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till Välfärdsbokslut för
2006-2007.
_________
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FHR § 11
Information och rapport om trafiksäkerhets-/Kustom-arbetet på Orust
Lars Johansson som arbetar i Fyrbodals kommunförbund på uppdrag av Vägverket
redogör för hur Kustom är uppdelat och hur de arbetar.
Kustom startade 1999 som ett trafikprojekt och har förlängts efterhand. Under 2007
gjordes en utvärdering där framkom önskemål om tydligare mål för arbetet. Hastighet,
nykterhet, bältesmätning och miljö har varit prioriterade områden för Kustom.
Vägverket kommer att kontakta kommunerna för att diskutera förslaget till period som
är 2009-01-01 - - 2011-12-31. Orust kommun har sitt möte i juni.
Vägverket vill permanenta verksamheten eftersom Vägverket och kommunerna har ett
bra samarbete.
Trafikinformatören Camilla Pedersen är just nu 50% sjukskriven och Susanne FalkNilsson vikarierar för henne. Vägverket tycker att Kustom-arbetet är viktigt och skjuter
därför till kostnaden för vikarie.
Ett av målen med Kustom-arbetet är att skolan själv ska ombesörja sin egen trafikundervisning (står i läroplanen). Trafiksamordnarna ska finnas för att kunna ge stöttning
och råd.
Den undervisning som trafikinformatörerna bedriver på skolorna för EU-mopedförarbevis kommer att upphöra. Fr.o.m. januari 2009 kommer det en ny lag som medför
att de som vill ha körkort för EU-moped, klass I, måste gå via körskola och Vägverket
för att få det. På så sätt faller ”vår” undervisning av sig själv.
_________
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FHR § 12
Hälsa, ekonomi och ledarskap
Leif Berntsson och Christer Sorbring från Högskolan Väst informerar om utbildningar
om hälsa i arbetslivet.
En av kurserna heter Bättre hälsa, ekonomi och ledarskap, 7,5 högskolepoäng, och går i
stora drag ut på att först göra en nulägesbeskrivning, efter det titta på betydelsen av
förändringsarbete och sedan skapa en ”handlingsplan”. Merparten av kursen läses via
Lärcentrum här på Orust.
Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________
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FHR § 13
Folkhälsorådet inviger Hälsospåret
Folkhälsorådet avslutar dagens möte med att inviga det första Hälsospåret på Orust.
Folkhälsorådet i samarbete med personalenheten på Orust kommun har satsar på 3 st
Hälsospår totalt.
Invigning av de två övriga spåren sker i Henån måndagen den 19 maj 2008 och i Ellös
torsdagen den 22 maj 2008.
_________
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