PROTOKOLL
LOKALA HÄLSORÅDET och BRÅ I HYLTE
Tid:

2005-03-17

Plats:

Konferensrummet
Vårdcentralen, Hyltebruk

Närvarande: Lars-Göran Johannesson
Jennie Nilsson
Ingemar Andersson
Ulf Hedin
Bertil Andersson
Ingegerd Torhall
Bitte Rosén-Nilsson

Socialnämnden, vice ordf.
Kommunstyrelsen
Barn/ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Primärvårdsnämnden
Folkhälsoplanerare
Folkhälsoplanerare, Agenda 21samordnare

Förhinder:

Primärvårdsnämnden
Bygg/miljönämnden
Kommunförvaltningen
Polismyndigheten
Primärvårdsförvaltningen

Tom Barkström
Magnus Rasmusson
Kenneth Svensson
Margit Eriksson
Margareta Tietz

§ 1.
Sammanträdets öppnande
Vice ordförande hälsade välkommen.
§ 2.
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Bertil Andersson.
§ 3.
Fastställande av föredragningslista
Föreliggande förslag godkändes.
§ 4.
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 5.
Brottsförebyggande råd BRÅ
Information från polisen.
Polisväsendet har ny organisation fr.o.m. 1 feb. Hylte har i omorganisationen förlorat två
tjänster.
Nytt passystem införs 1 oktober –05. Närmsta passenhet blir Halmstad.
Brottsligheten i Hylte kommun har ökat mycket under 2004.

Lokala Hälsorådet/BRÅ beslöt att skicka skrivelse till Länspolisen och i den påtala att rådet ser
allvarligt på att Hyltepolisens möjligheter att arbeta förebyggande minskar.
§ 6.
Redovisning av verksamhetsrapport från kommunens alkohol- och drogpolitiska program
Bitte Rosén-Nilsson redovisade rapporten.
Inom några områden redovisas brister. Förbättringar som skett efter rapportens sammanställande
ska läggas till i rapporten. Ska därefter redovisas i kommunstyrelsen och primärvårdsnämnd.
§ 7.
Protokoll från SMIH
Protokollet redovisades.
Agneta Ljunggren, Bvc-sköterska och Anne Smith, förskolekonsulent informerade om
situationen i förskolorna och den mätning som gjorts i landets kommuner av Bris genom Temo.
Hylte kommuns placering var bland de sista av landets kommuner mycket beroende på låg
pedagogisk utbildningsnivå.
§ 8.
Familjecentralen
Ombyggnadsplaneringen är igång. Projektgrupp med representanter från de olika ingående
verksamheterna samt landstingsfastigheters byggnadsingenjör och arkitekt, är tillsatt.
Planeras vara klart för inflyttning i september.
All personal som ska arbeta på familjecentralen ska under våren träffas för att utveckla rutiner
och samverkansformer.
Ungdomsmottagningen som funnits med i beskrivningen av en familjecentral i Hylte kommun
har inte beretts plats i de nya lokalerna. Önskemål finns från verksamheten att få disponera
lokaler på nästa våningsplan.
Rådet förordar att ungdomsmottagningen ska få tillgång till lokaler för att kunna ingå i
familjecentralen.
§ 9.
Lokal handlingsplan för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i Hylte kommun
Handlingsplanen är fastställd av kommunfullmäktige och primärvårdnämnd.
Styrgruppen planerar för implementering av planen i alla berörda verksamheter samt utbildning i
barnkonventionen för politiker och alla anställda i kommun och primärvård.
Barnombudsmannen kommer att bjudas in till Hylte kommun som upptakt för
utbildningsinsatserna.
§ 10.
Övriga hälsofrågor
Äldresäkerhetsrådet har nystartat och arbetar med en handlingsplan för att förebygga fallskador.
§ 11.
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde 9 juni kl.15.00
§ 12.
Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Ingegerd Torhall

Justeras:

Lars-Göran Johannesson

Bertil Andersson

