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Ledamöter

Pierre Ryden (S), ordfårande
Petter J önsson (Fp)
Ewa F Thorstensson (M)
Lars Glad (M)
Björn Bröne (Fp)
Anita Löfgren (S), HSN
Linnea Hultmark, (C), HSN

Tjänstemän

Lisbeth Göthberg, kommunchef
Petra Andre-Eklund, chef får Hälsocentralen i Hjo AB
Kicki Broholm, föreståndare Närhälsan Hjo
Lena Gustavsson, klinikchef Folktandvården Hjo
Stein-Erik Norderhaug, 8.30 - 9.30
Ewa-Britt Carlsson, folkhäl soplanerare

Underskrifter

sekreterare

.r.D.~c&.«il?cf!(~ ..................... .

Paragrafer

15- 20

E&~arlsson )
l~
(l
...................................

Ordförande

Piene Ryden

~.......................................................... .......... ..

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2 14-09- J 8
Fo lkhälsorådet

FHR § 15
Ful lföljda studier

Proj ektledare Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund, informerade om
projektet "Fullföljda studi er, Hur gör vi för att.få eleverna all.ful(föja sina studier?"

Bakgrund

Projektet har pågått sedan august 2013, ägs av Skaraborgs Kommunalförbund och
finan sieras av Västra Göta landsregiones Folkhälsokommitte. Projektet syftar till
att t1tveckla gemensamma strategier som ska gynna Skaraborgs kommuner i deras
arbete med att främja fu llföljda studier.
Vatje år fu ll följer ca 25% av gymnasieeleverna inte sina studier och riskerar därmed att hamna i ett utanförskap. Projektet arbetar med att synliggöra frågan, sprida goda exemel och vara ett stöd vid kompetensutveckling samt att sprida information och kunskap.

Justerandes signa tur
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Föreg ående mötes protoko ll

fö regående mötes protokoll lades till handlinga rna.
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Fo lkhälso rådet

FHR § 17
Frivilligverksamhet i Hjo

Frivilligsamordn are Caroline Falkander informerad e om Hjo kommuns frivilligverksamhet samt det arbete som pågår for att utveckla Rödingen som Äldrecentrum. En styrgrupp med representanter från Pensionärsorganisationerna och tjänstemän leder arbetet.
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rHR § 18

Verksamhetsplan 2015
Folkh~ilsorådcts

beslut

Att godkänna Beredningsgruppens förs lag till Verksamhetsplan 2015 samt att
överlämna elen till kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårds nämnd en Östra Skaraborg.

Enligt avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg och Hjo kommun skall Folkhäl sorådet senast den 31 okto ber va1je år
fastställa nästkommande års verksamhetsplan och budget och redovisa denna ti ll
kommunen respektive hälso- och sju kvårdsnämnden.
Fo lkh~i l soplaneraren fördrog förslag till Verksamhetsplan 2015 . Hjo kommuns

lokala fo lkhälsoarbete utgår från Västra Götalandsregionens vision Det Goda Livet och Hjo kommuns vision Tillsammans skapar vi fram tidens Hjo samt Hälsooch sjukvårdsnämndens s trategisk plan för folkhälsoarbetet i skaraborg som har
m ålet att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020 . Folkhälsorådet
har sen tidigare beslutat att Folkhälsoplan 2015 ska ta avstamp i styrdokumentet Samling för social hållbarhet - med målområdena: Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor, Skapa förutsättningar för ökat arbetsdeltagande samt
S kapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet.

Delges
Kommunstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg

Justerandes signatur
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Fo lkhälsorådet
FHR § 19

Information/ rapport från ledamöterna
Björn Bröne (FP), byggnadsnämnden informerade om:
att bygglov är nära fåreståend e få r Förskolan vid Knäpplan.
att bygglov bevilj ats får flerbostadshus.
att Plan- och byggkontoret arbetar med en planändring får en ny Pingishall
i Blikstorp.
Linnea Hultmark (C), häl so- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg informerade
om:
att psykiatrin fortfarand e har bekymmer och saknar läkare med handledarkompetens.
Lars G lad (M), telmiska utskottet informerarade om:
att det inte är helt klart att den planerade gång- och cykelvägen till Högaliden kommer att byggas.
att det pågår arbete i Hamnen med renovering av p irama.
att en trafikplan kommer att presenteras i oktober månad.
att Banvallen bör utvecklas.
att de offentliga toaletterna bör ses över.
Ewa F T horstensson (M), omvårdnadsutskottet informerade om:
att kommunen har anställ t en ny vård- och omsorgschef
framtidsspaning om behov få r personer med neuropsykiatriska diagnoser.
Petter Jönsson (Fp), barn- och utbildn ingsutskottet inform erade om:
att den nya forskolan på Knäpplan blir fårsenad cirka ett halvt år på grund
av överklaganav upphand lingen.
att Hj o klättrat i rankningen av Sveriges bästa skolkommun från plats 196
till 85 och är däm1ed tredj e bästa kommun i Skaraborg.
att måluppfyll elsen är hög gällande skolresu ltat bl and åk 9-elever m en bctygssnittet mellan fl ickors och pojkars resultat ökar, detta är något som
skolan ser över orsaken til l.
att Hj o har de friskaste lärarna i landet.
Petra A ndre-Eklund, cheffår Häl socentralen i Hjo AB infom1erade om:
att vi nu är inne i in'fluensatid er och att Vårdcentralen arbetar får att öka
allmänhetens kunskap o m vikten av vaccin ationer och risker m ed t ex
K ikhosta och Mässl ing.
att Vårdcentralen ser över möjligheten att ingå i Vårdval Rehab som ska
erbjud a arbetsterapi och fysio terapi/sjukgymnastik.
att Vårdcentralen arbetar utifrån Regeringen s och Sveri ges Kommuner och
Landstings Överenskommelse om utveckl ing av vård och omsorg får sjuka
äldre. Fokus är på en fårbättrad kvalitet och en mer sammanhållande vård
av och omsorg om de mest sjuka äldre.
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Kicki Broholm, fö reståndare Närhälsan Hjo informerade om :
att Vårdcentralen arbetar strukturerat får att öka kunskapen om Vå ld i nära
rellation , där hälso- och sjukvården är en viktig aktör. Närhälsan Hjo är en
av fyra pilotvårdcentraler. l en rapport som tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen, visa r det sig att våldsutsatta kvinnor i hög grad har kontakt
med primärvården. Dock är inte de våldsu tsatta kvinnorna alltid id entifierade av hälso- och sjukvårelen som vålclsutsatta. De söker ofta får diffusa
symptom som t ex huvudvärk, magsmärtor och depression, som de själva
inte kopplar till våldsutsattheten.
att Vårdcentralen arbetar får all utveckla en "FAR-hund ".
att en medarbetare kommer att gå en lobaksavvänjningsutbildning.
Lisbeth Götbberg, kommunchef informerade om :
att strategigruppen får folkh~ilsoarbetet i skaraborg arbetar får att få en
samordning av arbetet med Hälsofrämjande skolutveckling, där några
kommuner även kan driva arbetet utifrån specifika områden och kompetens.
att kommunens politiker och tjänstemän deltagit på ett Webbinarie anordnat får kommuner som är medlemmar i Hållbar utveckling Västs Kommunnät verk. Bland annat presenterade cykelstaden Örebro sitt koncept får
att främja hälsa och en hållbar utvecklin g. W eb b-konferenser är en teknik
som kommunen ska använda sig mer av.

Juslerandes signalur
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FHR § 20

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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