Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2008-10-24

Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 13.15

Beslutande

Ledamöter
Lars-Åke Gustavsson
Inga Göransson
Gunilla Josefsson
Agneta Gustavsson,
Lena Danielsson
Ewa Reinhold
Christer Hellekant
Poul Christensen
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Marie Lusth
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Gunilla Josefsson §§ 19-23, Agneta Gustavsson § 24

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån,

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Gunilla Josefsson
……………………………..
Agneta Gustavsson

Paragrafer §§ 19-24

1

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2008-10-24

FHR § 19
Information om Orust kommuns anhörigstöd
Marie Lusth, som är projektanställd för att utveckla Orust kommuns anhörigstöd,
berättar om verksamheten.
Projektet har pågått sedan februari 2007 och ska avslutas i november 2008.
Projektet går ut på att bl.a. skapa anhörigstöd för dem som vårdar sina anhöriga och
informera om den hjälp och det stöd som finns. Arbetet går även ut på att inventera hur
många som vårdar sina anhöriga. Listan var till en början på 14 personer och efter
inventeringen ca 50 personer.
En samarbetsgrupp bestående av Marie Lusth, Anne-Louise Sorbring (samordnare för
anhörigstöd), Magnus Nadén (demenssköterska), Marie Pernberger (biståndshandläggare) och Berth Kullholm (kurator, Carema) har arbetat tillsammans i projektet.
Gruppen samarbetar även med Marianne Edman i Hembesöksprojektet. Marianne
besöker alla över 79 år och som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård.
Efter projekttidens slut är det Anne-Louise Sorbring som fortsättningsvis har ansvaret
för anhörigstöd.
Folkhälsorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________
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Kommunstyrelsen

FHR § 20
Förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun
Folkhälsorådet beslutade vid förra mötet att ta fram en arbetsordning för Folkhälsorådet
i Orust kommun. Anna Sandberg har tagit fram ett förslag som diskuteras.
Folkhälsorådet kom fram till följande ändringar:
Alla tjänstemän i rådet ska ha en ersättare.
Syftet med arbetsordningen ska stå först.
Arbetsordningen ska följa den folkhälsopolitiska policyn för Orust kommun.
Folkhälsorådet beslutar
att anta förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun, samt
att föreslå kommunstyrelsen
att anta förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun.
_________
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Kommunfullmäktige

FHR § 21
Förslag till Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun
Förslag till Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun har tagits fram med
utgångspunkt från Västra Götalandsregionens förslag till Folkhälsopolitisk policy.
Denna bygger i sin tur på Vision Västra Götaland – Det goda livet och det nationella målet
för folkhälsa – att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.
Den folkhälsopolitiska policyn ska vara vägledande för utvecklingen av kommunens
folkhälsoarbete och beskriver utmaningar som är centrala för en positiv utveckling av
folkhälsan.
Med den folkhälsopolitiska policyn som plattform och med människors engagemang
och delaktighet skapas en långsiktig och hållbar utveckling på Orust.
Västra Götalandregionens förslag till Folkhälsopolitisk policy är väl genomarbetad och
har varit på remiss ett flertal instanser.
Folkhälsorådet beslutar
att anta förslag till Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun, samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun.
_________
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FHR § 22
Budget för 2009
Anna Sandberg redogör för förslag till budget för 2009.
Hälso- och
sjukvårdsnämnden Orust kommun
Vi satsar friskt
- Föreläsningar
- Aktivitetskort
- FaR – för barn och ungdom
- Hälsospåret
Kvinnofrid
- utbildningsinsatser
- samverkan
Ungdomsarbetet
- lön
- omkostnader
- insatser (skolavslutning,
fritidsaktiviteter m.m.)

40 000
10 000
60 000
20 000

20 000

20 000
10 000

20 000

400 000
50 000
75 000

100 000

Alkohol- och
drogförebyggande arbete
- lön
- omkostnader
- insatser
föräldrastöd, drogvaneundersökning

70 000
15 000

LUPP

30 000

30 000

Trafik

20 000

20 000

250 000

250 000

Folkhälsosamordnare
- lön

400 000
50 000
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40 000

- omkostnader
Hälsofrämjande skolutveckling
- Internetresan
- Fysisk aktivitet
- Skolmatsakademin

20 000
30 000
20 000

20 000
30 000
20 000

Övrigt, trycksaker m.m.

50 000

50 000

En dag om funktionshinder

10 000

10 000

750 000

1 510 000

Summa totalt
Folkhälsorådet beslutar
att anta förlag till budget för 2009.
_________
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FHR § 23
Övrigt
-

Poul Christensen, som tidigare arbetat på kriscentrum för Kvinnor i Malmö,
redogör för hur vi kan arbeta med att identifiera kvinnor som lever med våld i nära
relationer.
Ansökan till Länsstyrelsen kommer göras för att förstärka kvinnofridsarbetet och
utveckla det arbetet som Poul Christensen föreslår.
Folkhälsorådet ställer sig bakom ansökan.
-

Det har varit disco i fritidsgården i Henån. Det var 160 personer inomhus. Det är
alldeles för många i ett hus av den storleken. Christer Hellekant meddelar att det
förhindras i fortsättningen.

-

Räddningstjänsten har bl.a. ett trygghetsavtal som de arbetar efter. Händer saker
mer än en gång i varje verksamhet är det ett problem som måste lösas av
verksamheten inte av Räddningstjänsten.

-

Christer Hellekant påtalar att det fortfarande finns verksamheter som inte är knutna
till kommunens växel.

Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________
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FHR § 24
Hur sätter vi mål för folkhälsoarbetet?
Folkhälsorådet diskuterar hur mål skall sättas för folkhälsoarbetet och vilka
prioriteringar som skall göras.
Utgångspunkten är Välfärdsbokslutet som togs fram för 2006-2007 och den
Folkhälsopolitiska policyn som tidigare har diskuterats. En viktig del i arbetet är att
folkhälsoarbetet skall integreras i kommunens övriga verksamheter och kommunens
arbete med målstyrning.
Folkhälsorådet beslutar att vid sidan om barn och ungdomars hälsa prioritera fysisk
aktivitet och kvinnofrid under 2009 och kommer att arbeta vidare med konkreta mål
och hur arbetet skall integreras i kommunens övriga arbete.
_________
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