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Stig Andersson
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Kerstin Gadde
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Stig Andersson
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FHR § 85
Inledning samt val av justerare
Stig Andersson valdes till justerare.
En presentationsrunda och rapport om vad som är på gång inom respektive
förvaltningsområde/ verksamhet gjordes.
- avtal för familjecentralen är på gång
- en ansökan om arbetsintegrerat socialt företag har gjorts. Projektet handlar om att
skapa förutsättningar från att gå från försörjningsstöd till egen försörjning.
- nästa träffpunktsmöte skall handla om integration
- det har varit en bra läsårsstart
- vi har en stor andel av behöriga pedagoger
- en del problem med skolbussarna
- nattis regelverk kommer att ses över, det är stor efterfrågan i förhållande till platser
- det aktuella numret av Orust kommunikén har tema folkhälsa
- många barn har tagit simborgarmärket under sommaren

Folkhälsorådet tackar för informationen
___________________________________________
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FHR § 86
Sommaren 2017 – hur blev den?
Lisa Andreasson från ungdomsmottagningen tillika ANDT- samordnare och
Ulf Darell kommunpolis rapporterar om hur sommaren har varit.
Skolavslutningen var lugn och genomfördes enligt tradition för högstadie-_
eleverna, med ekonomiskt stöd från KS och folkhälsorådet:
Det var lugnt även dagen efter skolavslutningarna då det hade anordnats fältarbete.
Fritid har under sommaren anordnat en mängd sommaraktiviteter med många
deltagare, vilket har upplevts positivt.
Ett störande moment under sommaren har varit buskörning med Epa- traktorer och
bilar. Frågan kommer att diskuteras vidare för att hitta insatser för att motverka detta.
Ulf Darell redovisar statistik från sommaren Anmärkningsvärt är den mängd av
viltolyckor som har varit under sommaren. Viktig information som bör lyftas vidare
i olika sammanhang för diskussion om insatser.

Folkhälsorådet tackar för informationen
____________________________________
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FHR § 87
Anhörigkonsulenten rapporterar om sitt arbete
Carita Nurmi, anhörigkonsulent rapporterar om kommunens anhörigstöd.
Det erbjuds gruppverksamhet för de som vårdar en anhörig i hemmet. Exempel på
tema är demens och afasi. Det har också anordnats samtalsgrupp – att slippa göra resan
ensam – en grupp för de som har närstående som nyss har fått en demens diagnos.
Det erbjuds också hälsofrämjande aktivitet för anhöriga som till exempel gymnastik.
Anhörigvårdare har också fått ta del av utvecklingsmedel från folkhälsorådet för att
stärka sig och göra något gemensamt, vilket har upplevts mycket positivt.
Carita är också med och anordnar årets seniormässa den 2 oktober och anhörigdag
den 6 oktober. Frågan om anhörigstödet också riktar sig till anhöriga med till exempel
missbruk kommer upp. Carita tar frågan vidare.

Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________________________________________
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FHR § 88
Arbetsmarknadsenheten – en lägesrapport
Inställt pga sjukdom återkommer vid annat tillfälle.
.

__________________________________________
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FHR § 89
Övrigt
Hälso-och sjukvårdsnämnden bjuder in till Folkhälsoforum den 27 oktober.
Inbjudna är politiker i folkhälsoråden och folkhälsostrateger.
Anmälan gör var och en i tidigare utskick.
Utvecklingsmedel 2018 – ansökan om utvecklingsmedel går ut den 1 oktober. Några
ansökningar har kommit in. Ansökningarna kommer att tas upp för beslut på vårt
nästa folkhälsoråd den 20 oktober.
Studiebesök – förslag har funnits att vi skall åka på studiebesök för att få inspiration att
utveckla folkhälsorådets arbetssätt. Beredningens förslag är att vi istället bjuder in gäster
till folkhälsorådet för att få inspiration, vilket rådet tycker är en god idé.
Folkhälsopris – det finns nu möjlighet att nominera till folkhälsopristagare.
Nomineringen skall vara inne senast 1 november. Priset delas ut på ett av
Kommunfullmäktiges möten.
Barnets bästa skall beaktas i alla beslut som rör barn – Barnens synpunkter kommer att
tas tillvara i det planarbete som pågår i Henån och Svanesund.
Det har kommit fram önskemål om öppettider kvällstid på Capios vårdcentral.

Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________________________________________
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