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Beslutande

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

Övriga deltagare

Carina Hjertonsson, sekreterare
Arne Karlsson, vård- och fält
Anna Aspås, vård- och fält
Jenny Thelander, vård-och fält
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Ingela Svensson
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§8
Kommunsamverkan kring jämlik folkhälsa
Den ojämlika hälsan är vår tids största folkhälsoproblem. Det finns ett
klart samband mellan inkomst och hälsa, kön och hälsa, etnicitet och
hälsa.
Det genomsnittliga hälsoläget i Jönköpings län blir allt bättre. Det är en
positiv utveckling som visar att satsningar som genomförts inom
välfärdssektorn i Jönköpings län och i Sverige på många sätt har varit
lyckade. Trots förbättringen står vi inför utmaningen att hälsoskillnaderna
i vissa fall ändå ökar mellan grupper i samhället avseende kön,
socioekonomiska faktorer, etnisk tillhörighet etc.
Alla aktörer sitter på delar av problemet och delar av lösningen,
tillsammans kan vi minska skillnaderna. Dialogen mellan olika aktörer ses
som lika viktig som det dokument som blir resultatet.
I skriften ”Gör jämlikt – gör skillnad! samling för social hållbarhet minskar
skillnader i hälsa” utgiven av SKL, listas 5 områden att arbeta med.
Den 24 oktober 2013 arrangerar Landstinget i Jönköpings län
konferensen ”Tillsammans för en jämlik hälsa” där vi tillsammans ska
försöka hitta samverkansformer och vägen till en mer jämlik hälsa.

------
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§9
Drogsituationen bland ungdomar
Företrädare för vård- och fältgruppen redogör. Polisen upplevs som
sällan närvarande, för tillfället finns en tjänst på 30 % som områdespolis.
Vård- och fält betonar att poliser behövs, de har befogenheter som vårdoch fält saknar. Vård- och fältarnas uppdrag är att bygga relationer.
Allt yngre ungdomar bedöms använda droger, alkoholen oftast inkörsport
till tyngre missbruk. Viktigt att mobilisera föräldrar och att trycka på i alla
möjliga sammanhang för att öka närvaron av poliser i kommunen.
Skadegörelsen i kommunen har ökat, finns samband?
Sommaraktiviteter är viktigt, diskuterades att utöka programmet som
kultur- och fritidsförvaltningen planerat.
Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att anvisa 10 000 kronor från Välfärdsrådets anslag 2013 till åtgärder
för att motverka ökning av användningen av droger, hanteras av Esbjörn
Jonsson och Tord du Rietz, samt
att bjuda in vård- och fältgruppen till Välfärdsrådets nästa sammanträde
den 3 oktober.

Delges:
Vård- och fältgruppen
Lisbeth Axelsson
Esbjörn Jonsson
Tord du Rietz

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

4

Sammanträdesdatum

Välfärdsrådet

2013-05-16

§ 10
LUST – till förbättring. Sex och samlevnad på gymnasiet
Landstinget i Jönköpings län har som mål att främja sexuell hälsa genom
att minska sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. För
att nå målet samverkar länets skolor för att underlätta en god och jämlik
sex- och samlevnadsundervisning i hela länet.
Team från 13 skolor har prövat sig fram i nya arbetssätt för att integrera
sex- och samlevnad på ett naturligt sätt i skolans verksamhet. Deltagarna
har varit allt från olika ämneslärare till fritidspedagog, elevhälsa,
särskolepersonal och rektor. Teamen har involverat övrig personal och
skolledning på hemmaplan.
Syftet är att få till ett praktiskt förbättringsarbete på hemmaplan, på
skolan, där sex- och samlevnadsundervisningen är integrerad i
vardagsarbetet tillsammans med eleverna.
------
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§ 11
Familjecentralen fem år
Sävsjö Familjecentral startade våren 2008 och är en mötesplats för alla
barn, ungdomar och föräldrar i Sävsjö kommun.
Familjer kan knyta nya kontakter, få information, kunskap, råd och stöd.
Verksamheten formas utifrån besökarnas behov och önskemål.
Familjecentralen i Sävsjö vänder sig till familjer med barn och ungdomar
upp till 19 år.
Genom att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans på familjecentralen
finns en mångsidig service och ett lättillgängligt stöd.
Här arbetar till exempel familjepedagoger, fältassistenter,
socialsekreterare, BVC-sjuksköterskor, barnmorskor, förskollärare,
specialpedagoger, kvinnofridshandläggare och flyktingsamordnare.
Den 22 maj uppmärksammas jubiléet med Öppet Hus.
------
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§ 12
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.

Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att anta Välfärdspolitiskt program 2013-2016, samt
att överlämna programmet till kommunstyrelsen.

Delges:
Kommunstyrelsen
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§ 13
Ansökan om bidrag till föreläsning om droger och narkotika

Föredragen handling

Ansökan om bidrag från Annette Frisk, rektor Aleholm, till föreläsare
om droger och narkotika.

Redogörelse

Aleholmsskolan har börjat med förebyggande arbete för att upplysa och
informera eleverna på skolan om droger och narkotika. Detta ses som
mycket angeläget då ett ökat användande av droger har noterats.

Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att anvisa 8 500 kronor från Välfärdsrådets anslag 2013 till
föreläsning om droger och narkotika, samt
att undersöka möjligheten till föreläsning även på kvällen där föräldrarna
ges tillfälle att ta del av informationen.

Delges:
Annette Frisk
Lisbeth Axelsson

Justerandes sign

------

Utdragsbestyrkande

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

8

Sammanträdesdatum

Välfärdsrådet

60.2013.773

2013-05-16

§ 14
Ansökan om bidrag till föreläsning ”Barnuppfostran i olika kulturer”

Föredragen handling

Ansökan om bidrag från Tord du Rietz, barn- och utbildningschef, till
föreläsning om barnuppfostran i olika kulturer med Ingela Olsson.

Redogörelse

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan socialförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen. Vid sammanträdet diskuteras om fler
aktörer kan vara med och få del av föreläsningen och även medfinansiera
arrangemanget.

Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att anvisa 10 000 kronor från Välfärdsrådets anslag 2013 till
föreläsning ”Barnuppfostran i olika kulturer”.

Delges:
Tord du Rietz
Lisbeth Axelsson

Justerandes sign
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§ 15
Informationsärenden
o

Information om inspirationskväll med Blossom Tainton,
uppskattad föreläsning med konkreta tips att använda i
vardagen. Fullsatt i Galaxen, blandade åldrar, övervägande del
kvinnor.

o

Telefonnummer 1177 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt när du
behöver råd om vård. Medicinska råd och vägledning av
speciellt utbildade sjuksköterskor.

o

Trafiksäkerhetsprogram är på gång, ska med på ärendelistan
till Välfärdsrådets sammanträde den 3 oktober.

o

Skadegörelsen inom kommunen ökat senaste månaden.

o

Jonas Svensson informerar om HLR, hjärt- och lungräddning.

--------
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§ 16
Föregående protokoll och mötets avslutande
Protokoll från Välfärdsrådets sammanträde den 28 februari 2013 har
skickats till samtliga ledamöter och läggs till handlingarna.
Nästa sammanträde med Välfärdsrådet är torsdagen den 3 oktober
klockan 13.15.
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