Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2009-04-03

Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 11.00

Beslutande

Ledamöter
Bo Andersson
Gunilla Josefsson
Ewa Reinhold
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Bo Andersson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2009-04-20

Sekreterare

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

Ordförande

...................................................
Gunilla Josefsson

Justerare

...................................................
Bo Andersson

Paragrafer §§ 8 - 11
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Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-04-03

FHR § 8
Val av ordförande för dagens möte
Ordförande och ersättare kan inte närvara vid dagens möte och därför föreslås Gunilla
Josefsson vara ordförande för dagens möte.
Folkhälsorådet beslutar
att utse Gunilla Josefsson till ordförande för dagens möte.
________
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Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-04-03

Exp:
Anna Sandberg

FHR § 9
Ungdomsutvecklartjänsten – en delrapport
Anna Sandberg fick i uppdrag vid förra Folkhälsorådsmötet att sammanställa en
delrapport om ungdomsutvecklartjänsten som är en projektanställning under 2008-2009.
Delrapporten beskriver det påbörjade arbetet som ingått i projektet och förslag till en
eventuell fortsättning.
Målet med att skapa en ungdomsutvecklartjänst var att vända den negativa trenden med
en oroväckande ungdomssituation vilket verkar ha lyckats. Det är inte bara den tjänstens
förtjänst, utan det är också så att frågan har kommit upp på dagordningen och att alla
har gjort sina insatser som redovisas ovan. Vi har färre institutionsplaceringar,
välfärdsbokslutet från förra året visar att brottstatistiken har gått ner. Det verkar som att
det har lugnat sig på ungdomsfronten.
Delrapporten har skickats ut till rådet och gås igenom på mötet.
Folkhälsorådet beslutar
att uppdrar åt Anna Sandberg att delge delrapporten till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden för diskussion på nämndsnivå för en
eventuell fortsättning av tjänsten.
_________
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Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2009-04-03

Exp:
Aili Larsson

FHR § 10
Revidering av det alkohol- och drogförebyggande programmet
Folkhälsorådet har fått i uppdrag att revidera det alkohol- och drogförebyggande
programmet och beslutade att avvakta den Folkhälsopolitiska policyn. Den är nu
antagen av Kommunfullmäktige.
Det alkohol- och drogförebyggande programmet ska följa den Folkhälsopolitiska
policyn.
Folkhälsorådet beslutar
att Aili Larsson får i uppdrag att revidera det alkohol- och drogförebyggande
programmet.
_________
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Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2009-04-03

Exp:
Anna Sandberg

FHR § 11
Skolavslutningen
Skolavslutningarna för år 9 har tidigare år delvis finansierats bland annat utifrån
försäljning som skett vid fritidsgårdarna. Nu är ”Goda råd för servering på förskolor,
skolor, fritidsgårdar, vid utflyktsdagar, födelsedagar och annat firande” antagna vilket
innebär att inkomsterna från försäljningen vid cafeteriorna har minskat.
Skolavslutningen för år 9 i år är därför svår att finansiera och bidrag önskas från
Folkhälsorådet.
Folkhälsorådet beslutar
att ge Anna Sandberg mandat att avgöra storleken på summan på bidraget till
skolavslutningen för år 9 utifrån storleken på ”förlorad inkomst” för försäljningen.
Bidraget kommer att betalas ut som en engångssumma.
Ungdomsrådet får som tidigare 20.000 kr till skolavslutningen för år 7-8.
_________
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