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Beslutande

Närvarande
Stefan Gustafsson, ordförande
Anders Åberg, socialchef
Therese Rostedt, folkhälsoplanerare
Lena Persson (S), kommunstyrelsen
Maria Lund, teknisk chef
Tord du Rietz, barn- och utbildningschef
Esbjörn Jonsson, kultur- och fritidschef
Magnus Persson, räddningstjänsten
Birgitta Widestadh, verksamhetschef, Vårdcentralen i Sävsjö
Vibe Ramberg, Vrigstad Läkarmottagning
Ingela Svensson, Familjecentralen
Kristina Nordquist, Polisstyrelsen

Övriga deltagare

Carina Hjertonsson, sekreterare
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§1
Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

Föredragen handling

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 upprättad av socialchef Anders
Åberg.
Till dagens sammanträde har verksamhetsberättelse och bokslut 2012
upprättats. Anders Åberg redogör för ärendet. Av totala budgeten på
100 000 kronor har ca 70 000 kronor förbrukats. Överskottet beror i
huvudsak på att någon hälsovecka inte anordnades under 2012.
Välfärdsrådet beslutar
att lägga verksamhetsberättelse och bokslut 2012 för Välfärdsrådet till
handlingarna, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

-----

60.2013.773

§2
Välfärdsrådets verksamhetsplan 2013

Föredragen handling

Verksamhetsplan 2013 upprättad av socialchef Anders Åberg.
Anders Åberg redogör för upprättad verksamhetsplan.
Välfärdsrådet beslutar
att anta föreliggande verksamhetsplan för Välfärdsrådet 2013.
-----
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§3
Revidering av Välfärdspolitiskt program

Föredragen handling

Förslag till Välfärdspolitiskt program.
Vid dagens sammanträde diskuteras revideringen av det Välfärdspolitiska
programmet och hur detta kan tillämpas avseende Utvecklingsstrategin
samt hur de olika målområdena kan mätas.
Enkät genomfördes 2004 med skolelever och deras hälsa, en uppföljning
av denna aktualiserades, Esbjörn Jonsson och Tord du Rietz kollar detta.
Förslag till mätning av målområde 7, andel vaccinerade mot influensa,
eller resultat från samtal som genomförs med 40-, 50- och 60-åringar
med hjälp av hälsokurva.
Välfärdsrådet beslutar
att uppdra åt Maria Lund teknisk chef, att komplettera mätning
målområde 5 ”Sunda och säkra miljöer och produkter”,
att uppdra åt Anders Åberg socialchef, att komplettera målområde 7
”Gott skydd mot smittspridning”,
att uppdra åt Esbjörn Jonsson kultur- och fritidschef, att redigera och
komplettera mätning målområde 9 ”Ökad fysisk aktivitet”, samt
att ärendet återupptas vid Välfärdsrådets sammanträde den 16 maj.

Delges:
Maria Lund
Anders Åberg
Esbjörn Jonsson
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§4
Ansökan om bidrag till Tobaksrådet

Föredragen handling

Ansökan om bidrag från Tobaksrådet genom folkhälsoplanerare Elin
Ståhl Johansson.
Varje år informeras elever i årskurs 6 och 7 om vikten av att inte börja
röka. De elever som skriver på har tillgång till olika erbjudanden och
rabatter i affärer och föreningar.

Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att anvisa 12 000 kronor från Välfärdsrådets anslag 2013 till
Tobaksrådet.

Delges:
Skolsköterskor
Lisbeth Axelsson

------

60.2013.773

§5
Ansökan om bidrag till arrangemang i anslutning till
skolavslutningen

Föredragen handling

Ansökan om bidrag från vård- och fältgruppen.
Vård- och fältgruppen ansöker om medel för att, tillsammans med olika
kommunala förvaltningar, ordna drogfritt arrangemang i samband med
skolavslutningen.

Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att anvisa 10 000 kronor från Välfärdsrådets anslag 2013 till
drogfritt arrangemang i samband med skolavslutningen i juni 2013, samt
att vård- och fältgruppen rapporterar till Välfärdsrådet efter genomförda
aktiviteter.

Delges:
Vård- och fältgruppen
Lisbeth Axelsson
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§6
Informationsärenden
Hälsocoachprojektet
Projektet är ett samarbete mellan landstinget och Sävsjö Vårdcentral och
pågår fram till september 2013. En uppföljning på detta kan vara en
seniorcentral. Fallolyckor vanliga bland personer över 65 år, studiecirkel
planeras ”Ta det på en höft”.
Folkhälsostatistik,
Noteras i statistiken: Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll, samt andel elever i årskurs 9 som några gånger per år eller
oftare konsumerar alkohol.
Övervikt och fetma hos barn och ungdom
Övervikt bland 4-åringar har minskat, ökar igen vid 6 års ålder.
Åtgärder: Säkra cykelvägar, pedagogiska luncher, tekniska förvaltningen
ska dela ut biljetter på skollunch till föräldrar, sociala medier tar upp
mycket av barnens tid, gränssättning nätfri tid.
Earth Hour
Belysningen släcks ner i Sävsjö centrum den 23 mars klockan
20.30–21.30. Kulturhuset ordnar utställning ”Hållbar Utveckling”.
Medverkande: Skolelever och förskolebarn, företag och organisationer,
lokala matproducenter, kommunen, Energicentrum A6 med flera
aktiviteter.
Mopedutbildning
Numera krävs förarbevis för alla typer av mopeder. En uppföljning har
gjorts av utbildningen ”Mopedmästarna”, 44 tjejer och 33 killar svarat,
överlag positiva omdömen har lämnats.
Föreläsningar
 Ledarutbildning för idrottsföreningar den 21 mars, fokus på etik och
hur motverkas mobbning.
 Föreläsning 10 april i Kulturhuset med Blossom Tainton, ingår i
Hälsocoachprojektet men är öppen för alla, entréavgift 60 kronor.
Hotbild
Anmälan skall alltid göras vid upplevt hot.
Aleholmsskolan
Hundar har sökt av skolan efter narkotika, inget hittades.
Föräldrautbildning på Familjecentralen
Komet kommer att erbjudas på arabiska.
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§ 6 forts
Hälsovecka 2013
Ledamöterna gavs i uppdrag att fundera på folkhälsoaktiviteter,
fördelade i kommunens tätorter.
Välfärdsrådet beslutar
att avseende hälsoveckan, rådets ledamöter funderar på aktiviteter
fördelade på kommunens tätorter, ärendet återkommer på nästa
sammanträde med Välfärdsrådet.
Delges:
Ledamöter
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§7
Föregående protokoll och mötets avslutande
Protokoll från Välfärdsrådets sammanträde den 4 december 2012 har
skickats till samtliga ledamöter och läggs till handlingarna.
Nästa sammanträde med Välfärdsrådet är torsdagen den 16 maj
klockan 13.15.

------
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