Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2010-02-12

Plats och tid

Saras hus, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Lars-Åke Gustavsson
Lisbeth Arff
Birgit Strömberg
Agneta Gustavsson, tjg ers
Lena Danielsson
Susanne Gustafsson
Anders Ekström, 08.30-10.25
Christer Hellekant, 08.30-11.30
Eva Norman
Björn Möller
Susanne Hafstad

Övriga deltagande

Elisabeth Martinsson
Anette Gertmo
Ann-Britt Wikström
Ulrich Christensen

Utses att justera

Birgit Strömberg

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2010-02-18

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Birgit Strömberg

Paragrafer §§ 1 - 5
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Kommunstyrelsen
Anette Gertmo

FHR § 1
Välfärdsbokslut 2009
Anette Gertmo föredrar förslag till Välfärdsbokslut för 2009. Anette har inte kunnat få
fram alla siffror ännu med anledning av att SCB inte tar fram vissa siffror för 2009
förrän kanske i april månad.
Välfärdsbokslutet ska antas samtidigt som kommunens bokslut men kommer att behöva
kompletteras med de siffror från SCB som ännu inte finns framme.
Anette Gertmo ska stämma av kompletterande uppgifter med berörda verksamheter
(barn- och utbildningsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen).
Folkhälsorådet beslutar
att anta föreliggande Välfärdsbokslut för 2009 med reservation för att kompletterande
uppgifter ska föras in från verksamheterna.
_________
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FHR § 2
Information om ungdomsarbetet
Ann-Britt Wikström och Ulrich Christensen berättar om sitt arbete med Ungdomsslussen.
Ungdomsslussen ska vara ett forum för arbetslösa ungdomar och vara till hjälp för att
bl.a. få ut dem i samhället.
Ann-Britt och Ulrich arbetar hårt med att få en stabil bas att stå på eftersom uppstarten
för ungdomarna är viktig. De söker bidrag från olika fonder för att finansiera olika
aktiviteter, de jagar praktikplatser till ungdomarna m.m.
Ungdomsslussen ska, till att börja med, hålla till i ett hus på Åvägen i Henån där de bl.a.
ska reparera och måla. Det arbetet och andra aktiviteter ska blandas upp med studier via
Vux-enheten. Studierna sker på ungdomarnas villkor och Vux-enheten har lovat att
skräddarsy utbildningen för dem.
Första gruppen som startade den 11 februari 2010 består av 8 ungdomar varav 4 tjejer
och 4 killar.
Folkhälsorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________
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FHR § 3
Redovisning/sammanfattning av uppföljningen av folkhälsoavtalet
Susanne Hafstad gör en sammanfattning av uppföljningen av folkhälsoavtalet och delar
ut den ekonomiska redogörelsen.
Uppföljningen ligger på kommunens hemsida och kan där läsas i sin helhet.
Den heter Verksamhetsberättelse 2009.
Folkhälsorådet tackar för redogörelsen och lägger den till handlingarna.
_________
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FHR § 4
Övrigt
Den primära krisberedskapsgruppen blev inkallad på söndagskvällen då Orusttrafiken
helt plötsligt ställer in bussturer. Från och med i dag den 12 februari kl. 12.00 skall allt
vara i fas sånär som på några få störningar. Primära krisberedskapsgruppen är
avaktiverad.
Isläget är just nu värre än på många år. Färjetrafiken till Gullholmen har fungerat hela
tiden men till Käringön körs bara en tur på morgonen och en på kvällen.
Länsstyrelsen har bett Försvarsmakten om att få låna en svävare. Vid behov av
användande av denna kommer Orust att vara ett prioriterat område. Dock är inte
slutgiltigt beslut fattat ännu.
Vaccinationerna mot svininfluensa har fungerat bra både i skolorna och på Carema.
Dagarna som Sibräckas Änglar behöver skjuts till träningarna är fulltecknade fram till
slutet av april med bemanning av Räddningstjänsten.
Den 6 februari var det en dag för föreningarna i Stala församlingshem där Roger
Gustavsson, IFK Göteborg, höll föredrag med inriktning på ungdomsledare. Under
eftermiddagen kunde föreningarna delta i olika workshops.
Studieförbundet Vuxenskolan har ett projekt som heter Hållbar Välfärd och det
kommer bl.a. leda fram till: Hållbart! – en miljömässa i tiden som kommer att gå av
stapeln den 27-28 mars i Stenshult. Folkhälsorådet kommer att finnas representerade vid
mässan.
”Vi satser friskt-föreläsningarna” finns numera i programmet för Kulturhuset Kajutan
istället för ett eget program.
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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FHR § 5
Är det nödvändigt med fysisk aktivitet?
Folkhälsorådet tittade på en film som spelades in i samband med att Peter Adolfsson,
barnläkare på Carema, föreläste om vikten av fysisk aktivitet och hur vi kan motverka
övervikt och fetma
Föreläsningen som hölls både i Henåns och Ängås skolor var riktad både till föräldrar
och personal vid skolorna.
Filmen kommer att kopieras i ett antal för att användas i skolorna.
_________
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