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Folkhälsorådet
Plats och tid

Öringen, stadshuset kl 8.15 - 11 .30

Beslutande

Ledamöter

Pierre Ryden (S), ordförande
Linnea Hultmark, (C), HSN
Catrin HuJmarker (M)
Petter Jönsson (Fp)
Lars Glad (M)

Tjänstemän

Lisbeth Göthberg, kornmunchef
Petra Andre-Eklund, chefför Hälsocentralen i Hjo AB
Lena Gustavsson, klinikchefFolktandvården Hjo
Ewa-Britt Carlsson, folkhälsoplanerare
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Folkhälsorådet
FHR § 8

Ungdomar 16- 24 år som varken arbetar eller studerar
Förbundsdirektör Tomas Rosenlund informerade om:
SamordningsfOrbundet Östra Skaraborgs pågående arbete som rör målgruppen 16 - 24 år och syftar till att få ungdomar i sysselsättning.
kopplingen till Skaraborgs kommunalfOrhunds arbete mot samma målgrupp.
ESF-studien "Vi vill vara med" som har till mål och syfte att ingen ungdom ska trilla mellan stolama samt att utveckla samverkan/ arbetsmodeller.
Den 7 november inbjuder Samordningsfårbundet Östra skaraborg till en slutkonferens gällande fårstudien ungdomar 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar.
Konferensen hålls på Billingehus i Skövde mellan kl. 9,00- 12,00. På konferensen
redovisas resultaten av den kartläggning och de workshops som genomförts i Tibro, Hjo/Karlsborg, Tidaholm och Falköping under året. En plan fOr en gemensam
ESF-ansökan får skaraborg får målgruppen unga som varken studerar eller arbetar kommer också att presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR 9
Socioekonomisk beräkning
Ekonom Stina Lennartsson, utvecklingsledare Åke Malmeling och verksamhetsansvarige Anders Castor presenterade den rapport som de tillsammans med ytterligare tre personer från Hjo kommun tagit fram i utbil dningen Socioekonomiska
beräkningar. Folkhälsorådet har finansierat gruppens utbildningskostnader.

Justerandes signatur
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Folkhälsorådet

FHR lO
Jämlik hälsa- social hållbarhet
Folkhälsorådets beslut

Att tillfråga kommunens IFO-chef om medverkan i folkhälsorådet

Bakgrund

Lars Glad informerade från dialogmötet den 20 maj där styrdokumentet Samling
får social hållbarhet- åtgärder får jämlik hälsa i Västra Götaland presenterades.
Västra Götalandsregionen har i samverkan med aktörer internt och externt - i
Samling får social hållbarhet- tagit fram konkreta fårslag på åtgärder - lokalt,
regionalt och nationellt - som har störst sannolikhet att minska skillnader i hälsa i
Västra Götaland.
I samband med Lars information lyftes frågan om att kommunens IFO-chef är en
viktig person får medverkan i Folkhälsorådet

Justerandes signa tur

Utdragsbestyrka nde
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FHR 11
Verksamhetsplan 2015
Folkhälsorådets beslut

Att Folkhälsorådets Verksarnl1etsplan 2015 utgår från styrdokumentet- Samling
för social hållbarhet- med målområdena: Skapa förutsättningar för trygga och
goda uppväxtvillkor, Skapa förutsättningar för ökat arbetsdeltagande samt Skapa
förutsättningar för åldrande med livskvalitet.

Jusl erandes signalur

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet
FHR 12

Hälsovecka 201 4
Olle Widen och Per-Åke Johansson informerade om sommarens hälsovecka som
kommer att genomforas 30/7 - 3/8 och har till syfte att lyfta fram Hjos unika mi ljö
att leva och bo i samt olika aktörer inom området hälsa där ledorden är "Kroppen,
knoppen och själen".
Ett informationstält konuneratt finnas utmed Hamngatan där Folkhälsorådet ska
presenteras via Roll up, verksamhetsplan, fo lkhälsostatistik etc.
Bemanning med representanter från folkhälsorådet behövs fredagen den l augusti
kl. 13,00- 18,00 samt lördagen den 2 augusti kl. 10,00- 16,00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet
FHR § 13

Rapport från ledamöterna
Lars Glad (M), tekniska utskottet informerarade om:
att Rondellen vid Skövdeinfarten börj ar bli klar.
att 14 av 27 tomter är intecknade på Knäpplanområdet
att eventuellt kommer Guldkroksskolans område att användas som parkermg 1 sommar.
att Tekniska kontoret justerar parkeringszonen.
Petter Jönsson (Fp), barn- och utbildningsutskottet informerade om:
Förskolans handhygiensprogram och att pappershanddukar används inom
verksamheten.
att skolinspektionen har godkänt Hjo kommuns skolor .
att byggnationen av Knäpplans fårskola kommer påbörjas under september/oktober.
att skolan i Hjo har klättrat rejält i Sveriges kommuner och landstings,
SKL, öppna j ämförelser. Skolornas resultat beskrivs utifrån slutbetyg, resultat i nationella prov, behörighet till gymnasiet, resurser och personal,
andel behöriga lärare samt frågor som berör trygghet, trivsel och stöd. Hjo
har klättrat i den senaste jämförelsen från 225:e plats i fjol till 77:e plats i
år.
Linnea Hultmark (C), hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg informerade
om:
att psykiatrin fortfarande har bekymmer med bemanningen.
att det blir fårändring i den politiska organisationen. Från 201 5 blir det
fem hälso- och sj ukvårdsnämnder.
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsen informerade om:
att budgetarbetet pågår med frågor som socioekonomi och Äldrecenter.
att det p ågår en utrednin om ett "Utomhusgyrn".
Hon påtalade vikten av att kommunens olika verksamheter använder och
nyttjar Kulturkvarteret
Lisbeth Göthberg, kommunchef infonn erade om:
att kommunen har använt medlen från Folkhälsopriset 20 13 till en föreläsning med J an Gunnarsson. Hjoborna inbjöds att kostnadsfritt lyssna till föreläsningen.
Lena Gustavsson, klinikchef folktandvården informerade om:
att Folktandvården kommer vara bemannad med en tandläkartj änst under
sommaren.
att det kommer ett nytt avtal om barntandvård 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR 14
Övriga frågor
Linnea Hul tmark påtalar att "Trottoarpratare" kan utgöra en olycksrisk och ett
hinder för personer med funktionsnedsättning.
Lars Glad svarar att det krävs tillstånd från po lisen fö r att använda allmän plats för
annonsering och det är polisen som ansvarar för övervakningen. Därutöver krävs
ti llstånd från markägaren. Kommunen planerar att ha en träff med näringsidkare
för att informera om riktlinjerna.

Justerandes signa tur
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