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§ 21

REFLEKTION OM FOLKHÄLSOARBETET OCH INFORMATION OM
PROJEKT FÖR TJEJERS PSYKISKA HÄLSA
Beslut
Folkhälsorådet tackar för informationen.
Ärendet
Åsa Banic Pedersen, enhetschef inom kultur- och fritidsförvaltningens enhet för Samhällsarbete, som har uppdraget att driva operativa delar av folkhälsoarbetet medverkar.
Åsa förmedlar reflektioner om hur folkhälsoarbetet utvecklats under 2017-18, dvs sedan organisationsförändringen som innebar en uppdelning mellan stadsledningsförvaltningen och
kultur och fritidsförvaltningen (KFF). Idag finns en bra balans mellan strategiskt och operativt
arbete och en bra samverkan mellan förvaltningarna. Folkhälsoarbetet inom KFF medverkar i
många grupperingar och kan där lyssna in behov och även bidra med ett främjande och förebyggande folkhälsoperspektiv. Ett utvecklingsområde inför kommande år är kommunikationen som behöver stärkas på många sätt. Flödet av information och kunskap behöver bli bättre
och dialogen stärkas. Åsa ser en styrka i samverkan där frågorna ses som gemensamma utmaningar.
Enheten har ansökt om och beviljats medel från Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen för ett treårigt projekt (2019-21) om ungas psykiska hälsa. Projektidén inspirerades
av rapporten ”Ungas beställning till samhället” som gavs ut av den nationella samordnaren för
psykisk hälsa våren 2018. Målet är att involvera målgruppen, att möta och lyssna in unga tjejer och kvinnor med tankar kring, eller erfarenhet av, psykisk ohälsa. Tanken är att tillsammans med dem hitta relevanta metoder eller insatser och testa dessa. Samverkan kommer ske
med andra aktörer, till exempel ungdomsmottagning, föreningar mfl. Första steget är en kartläggning som påbörjas i januari.
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§ 22

INFORMATION OM LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISK
OHÄLSA
Beslut
Folkhälsorådet noterar informationen.
Ärendet
Folkhälsoplaneraren informerar om att en lokal handlingsplan för psykisk hälsa har sammanställts i staden. Planen kopplar an till den gemensamma handlingsplan för psykisk hälsa som
tagits fram för Västra Götaland av länets alla 49 kommuner (genom kommunalförbunden)
samt VästKom, Västra Götalandsregionen och Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG). Den regionala planens fokus stämmer väl överens med de prioriteringar som
folkhälsorådet lyft fram för kommande arbete i Mölndal.
Den lokala planen som tagits fram omfattar de insatser som kommer att genomföras i Mölndal
under 2018-19 med finansiering via statliga PRIO-medel. Dessa medel syftar till att utveckla
samverkan, arbetssätt och synkronisering som bidrar till att minska psykisk ohälsa. Återrapportering sker till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och rapporten är en del i detta.
En styrgrupp i staden beslutar om fördelning av pengarna. I gruppen ingår förvaltningscheferna på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
De satsningar som är aktuella de kommande åren är dels riktade mot grupper med större problematik, dels främjande-förebyggande insatser såsom Ökad skolnärvaro, Hembesök hos nyblivna föräldrar och Hälsoskola för nyanlända.
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§ 23

SUMMERING AV MANDATPERIODEN 2015-2018
Beslut
Folkhälsorådet tackar för informationen och konstaterar att mycket har skett under
mandatperioden som bäddar för en god fortsättning för arbetet under de kommande åren.

Ärendet
Folkhälsoplaneraren gör en summering av mandatperiodens större processer och händelser.
















Välfärdsrapport 2016 har tagits fram.
Utvecklingsarbete kring rådets roll och arbetsformer, inklusive dialog med representanter från några nämndpresidier, 2016-17.
Folkhälsorådets rekommendationer har arbetats fram och överlämnats till kommunstyrelsen. Här lyfts betydelsen av tillit som grund för ett fungerande välfärdssamhälle,
prioriterade målgrupper och fokusområden för arbetet, 2017.
Tillsammans för äldres gemenskap och hälsa – en dialogprocess med ett 50-tal personer från organisationer, föreningar och förvaltningar, 2015-16.
Projekt FRAMM - kompetensutveckling om mänskliga rättigheter för chefer i staden.
Rådet har delfinansierat projektledare, 2016-18.
Nätverk och dialog med sociala föreningar för integration, från 2016.
Hälsoskola för nyanlända, från 2017
Fritidslots för integrering av nyanlända i föreningar och sociala sammanhang, 2017-19
Folder Livslotsen, uppdatering och utskick till alla hushåll 2018
Föräldraskapsstöd (kurser, föreläsningar, träffar) löpande 2015-18
Samordning av ANDTS-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak och
spel), löpande 2015-18.
LUPP-enkäten (om ungas livssituation och hälsa), 2017.
CAN-enkäten (om ungas tobaks- alkohol- och drogkonsumtion), 2016.
Hållbarhetsveckan, medverkan med programpunkter 2015-2018.
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§ 24

RÅDETS ERFARENHETER OCH REFLEKTIONER
Beslut
Folkhälsorådet beslutar att överlämna en sammanställning av de reflektioner som kom fram
vid dagens möte till det nya folkhälsorådet.

Ärendet
Folkhälsoplaneren bjuder in folkhälsorådet att förmedla erfarenheter, synpunkter och reflektioner från rådets arbete under den mandatperiod som varit.
Följande rubriker används: Vad har varit bäst? Vad kunde varit bättre? Tips och medskick till
nya folkhälsorådet.
Som det bästa lyfts bland annat vilja och strategi. Det som kunde varit bättre är bland annat
kommunikation för kännedom om folkhälsoperspektiv och vad folkhälsorådet gör. Några tips
till det nya rådet är att vara öppna för kunskap och olika infallsvinklar, vara uthålliga och arbeta för ökad inkludering och involvering.
Alla synpunkter är sammanställda i en bilaga som bifogas protokollet.
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§ 25
KS 453 /2018

HANDLINGSPLAN FOLKHÄLSOARBETET 2019
Beslut
Folkhälsorådet beslutar att fastställa förslaget till Handlingsplan 2019 – för folkhälsa och
social hållbarhet.

Ärendet
Enligt folkhälsoavtalet ska en handlingsplan upprättas årligen med budget och insatser för
kommande år. Planen ska sändas till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) senast den 1 december.
Ett förslag till handlingsplan för 2019 är framtaget i samverkan mellan stadsledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Planen bygger på det nationella målet för folkhälsoarbetet, regionala måldokument och folkhälsorådets prioriterade fokusområden. Flera insatser som pågår kommer att fortgå även nästa år. Budgeten omfattar totalt 2,4 mkr.
Vid mindre överskott kan HSN:s andel föras över till nästa år. Det kommer troligen att ske
med en mindre summa till 2019. Slutligt utfall för 2018 är dock klart först efter årsskiftet och
eventuell överföring sker därefter som ett tillskott till budgeten.
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§ 26

AKTUELLT
Från hälso- och sjukvårdsnämnden
Marianne och Tomas informerar om situationen inom hälso- och sjukvården där brist på
personal stoppar tex operationer och hembesök hos nyfödda. Inom vissa vårdområden har
situationen blivit bättre, men den informationen når sällan ut till allmänheten. Hälso- och
sjukvårdskansliet arbetar allt mera med uppföljning, vilket kommer politikerna till del på ett
nytt sätt.
En form av Mini-Maria kommer att starta i Mölnlycke och kommer att vara en samverkan
mellan Mölndal och Härryda.
En omställning av vården pågår, vilket bland annat innebär att akutmottagningar ska avlastas
och vård ges på rätt vårdnivå. Mobila team utvecklas och kan göra hembesök för att undvika
till exempel sjukhusbesök för äldre. En lättakut finns intill den vanliga akutmottagningen.
Patienter med en befintlig vårdkontakt söker direkt hos avdelningen mm.

Från staden
Folkhälsoplaneraren informerar om hälsoskolan för nyanlända som pågår som ett projekt
2017-19. Hälsoskolan ger kunskap om svensk hälso- och sjukvård, liksom egenvård. I varje
kurs möts 12 deltagare vid 9 tillfällen á 3 timmar. Hälsoskolan startades i samverkan mellan
folkhälsoarbetet, socialtjänsten och samordningsförbundet och utgår från det koncept som
används i bl a Göteborg. Tanken är att lokala vårdaktörer medverkar i kursen med sin kunskap. Samverkan med arbetsförmedlingen gör att hälsoskolan blir ett erbjudande som ges under etableringstiden. Det finns utvecklingsmöjlighet inför en fortsättning.
Gunilla Arneström och George Absim informerar om att arbetet runt ålderism går vidare, som
en fortsättning på Open space för äldres gemenskap och hälsa. Ett antal Kunskapscaféer
kommer att arrangeras under våren.

30 november 2018

§ 27

ÖVRIGT
Ordföranden Pernilla Övermark tackar rådets alla ledamöter för engagerat deltagande och gott
samarbete under mandatperioden. Hon riktar även ett tack till folkhälsoplanerare och önskar alla en
god jul och ett gott nytt år.
Vice ordförande Marianne Ahlborg tackar ordföranden för gott samarbete och engagerat
ordförandeskap under perioden samt en god jul och ett gott nytt år.
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