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§1
Drogsituationen bland ungdomar
Folkhälsoplanerare Therese Rostedt presenterar resultatet av den nya
folkhälsoenkäten Ung 2013, som bygger på en enkätundersökning
genomförd under senhösten 2013 i grundskolans åk. 9 och gymnasieskolans åk. 2. Enkätundersökningen, som är en utvidgning av tidigare
års drogvaneundersökningar, har gjorts i hela länet, och svarsfrekvensen i Sävsjöskolorna är så hög som 85 %. Av undersökningen
framgår att ungdomar i både i länet och riket redovisar minskande bruk
av tobak och alkohol, och att siffrorna i Sävsjö ligger under på riks- och
länssnitt. Även inom området narkotika ligger Sävsjös enkätsvar under
snittet.
Frågan om drogsituationen bland Sävsjös ungdomar har diskuterats i
flera sammanhang under de senaste månaderna sedan både polisen,
fritidsgården, skolan och socialtjänstens vård- och fältgrupp slagit larm
främst om ökande narkotikaförekomst bland ungdomar i kommunen.
Till bilden hör även att attityderna till droger och alkohol hos både ungdomar och föräldrar upplevs alltmer liberala. Mot denna bakgrund har
barn- och utbildningschef Tord du Rietz haft i uppdrag att samla företrädare för berörda verksamheter för att utarbeta en
handlingsplanmed aktiva insatser mot drogmissbruket.
Vid Välfärdsrådets diskussion om de olika bilder av alkohol- och drogsituationen som framkommer, dels via enkätundersökningen ”Ung
2013” och dels via de ovan redovisade signalerna från kommunens
olika aktörer som dagligen möter ungdomar, framhålls att båda bilderna behövs för att ge en så sann bild av verkligheten som möjligt. Situationen kräver dels att aktiva åtgärder måste vidtas för att stödja och
hjälpa de ungdomar som befinner sig i ett aktivt missbruk och dels
måste ett förebyggande arbete, som även involverar föräldrar,
förstärkas.
Från Aleholms gymnasieskola föreligger en ansökan om bidrag till föreläsning den 18/3 om drogprevention med medverkan av föreläsarna
Staffan Hübinette och Pelle Olsson, Stockholm.
Vidare ansöker Vård- och fältgruppen om medel för att, tillsammans
med olika kommunala förvaltningar, ordna drogfritt arrangemang i
samband med skolavslutningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sävsjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsrådet

Sammanträdesdatum

Sida 3

2014-03-06

§ 1 fortsättning
Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att bevilja bidrag till Aleholmskolans drogpreventionsföreläsning
med 10.000 kronor,
att bevilja bidrag till skolavslutningsarrangemang med 20.000
kronor, samt
att uppmana berörda verksamheter att vid nästkommande samman
träde med Välfärdsrådet redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

Delges:
Lisbeth Axelsson
Ann-Marie Hylander
Vård- och fält
-------

22.2014.773

§2
Verksamhetsberättelse och bokslut 2013
Till dagens sammanträde har verksamhetsberättelse och bokslut
2013 upprättats. Anders Åberg redogör för ärendet. Av totala
budgeten på 100 000 kronor har ca 62 000 kronor förbrukats.
Överskottet beror i huvudsak på att någon hälsovecka inte
anordnades under 2013.
Välfärdsrådet beslutar
att lägga verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för Välfärdsrådet
till handlingarna, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen
-----
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§3
Välfärdsrådets verksamhetsplan 2014
Anders Åberg redogör för upprättad verksamhetsplan för Välfärdsrådet innevarande år, som bygger på det 2013 reviderade
dokumentet ”Välfärdspolitiskt program 2013-2016”.
Välfärdsrådet beslutar
att anta föreliggande verksamhetsplan för Välfärdsrådet 2014.
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen

----

§4
Rapport från arbetet med Länsstrategi för jämlik folkhälsa
Therese Rostedt informerar om arbetet med Länsstrategi för en
jämlik folkhälsa. Från Sävsjö kommun deltar ett kommunteam som
består av Bengt -Olov Södergren, barn- och utbildningsförvaltningen, Elin Nellmo, personalavdelningen, Marie-Louise
Strömqvist, kultur- och fritidsförvaltningen och Anders Åberg,
socialförvaltningen. Kommunteamet har deltagit i två länsseminarier och ett tredje seminarium är planerat till den 3 april. Inbjudan till detta tillfälle, som bland annat skall belysa begreppet
hälsoekonomiska beräkningar, riktas även till kommunledningen
och till en kommunekonom.
Välfärdsrådet beslutar
att föra informationen till dagens protokoll.

-----
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§5
Information från polisen
Åsa Lillieqvist och Martina Engstrand, Polisen, redogör för aktuell
brottsstatistik för Sävsjö kommun 2013. Det noteras att fallen av
narkotikabrott, drograttfylleri och rattfylleri är fler än för åren 2011
och 2012, medan t.ex. antalet bostadsinbrott minskat. Uppgången
förklaras delvis av den särskilda narkotikasatsning som polisen
genomförde i Sävsjö hösten 2013. Det totala antalet anmälda brott
var 1 489 st, en liten minskning från 2012 då antalet var 1 560 st.
Martina Engstrand väcker även frågan om insatser mot doping, och
framhåller Vetlanda kommuns arbete med dopingfria gymlokaler
som ett gott exempel på hur man kan arbeta förebyggande med
denna fråga. Hon föreslår vidare att Camilla Pettersson, Vetlanda,
inbjuds till nästkommande möte med Välfärdsrådet, för att
informera om arbetssättet.
Välfärdsrådet beslutar
att föra informationen till dagens protokoll, samt
att inbjuda Camilla Pettersson, Vetlanda, till nästa
Välfärdsrådsmöte.
-----

22.2014.773

§6
Ansökan om bidrag till Tobaksrådet
Ansökan om bidrag till Tobaksrådet för s.k. tobakskontrakt genom
folkhälsoplanerare Therese Rostedt och skolsköterska Annika Ekström Ståhl. Varje år informeras elever i årskurs 6 och 7 om vikten
av att inte börja använda tobak. De elever som skriver på kontraktet
har tillgång till olika erbjudanden och rabatter i affärer och
föreningar.
Välfärdsrådet beslutar
att bevilja bidrag till med 12 000 kronor till Tobaksrådet.

Delges:
Lisbeth Axelsson
Therese Rostedt
Annica Ekström Ståhl
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§7
Ansökan om bidrag till ”Mopedmästaren”
Från både Hofgårdsskolan och Rörviks skola föreligger ansökan
om bidrag till mopedutbildning ”Mopedmästaren” riktad till elever i
åk. 8. Från Hofgårdsskolan söks 4 500 kronor och från Rörviks
skola 6 000 kronor samt i båda fallen resekostnader.
Välfärdsrådet beslutar
att bevilja bidrag till med 10 000 kronor till barn- och utbildningsförvaltningen för arrangerande av ”Mopedmästaren” i åk. 8.
Delges:
Lisbeth Axelsson
Monica Borg Rudström
Eva Tector Nilzén
Karin Karlsson

-----

§8
Ansökan om bidrag till temadag om sociala medier
Från Hofgårdsskolan föreligger ansökan om bidrag till temadag om
sociala medier för åk. 7.
Välfärdsrådet beslutar
att bevilja bidrag till med 2 000 kronor till Hofgårdsskolan för genomförande av temadag om sociala medier för åk. 7.
Delges:
Lisbeth Axelsson
Stina Öhstlin

-------

§9
Övriga frågor
Den nybildade Syrianska föreningen, AFAQ, planerar att genomföra
en fest på Kulturhuset 16/3 i Sävsjö med syfte att skapa goda relationer till närsamhället, och ansöker om bidrag till arrangemanget
med 2 000 kronor.
Välfärdsrådet beslutar
att bevilja bidrag till med 2 000 kronor till arrangemanget.
Delges:
Lisbeth Axelsson
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