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Inledning
Folkhälsoarbetet handlar om att med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser
åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete
handlar om samarbete och ansvarsfördelning mellan olika samhällssektorer, myndigheter och
organisationer.
Grunden i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan Hjo kommun och Västra
Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd. Avtalet syftar till att parterna
gemensamt ska bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå där arbetet i första
hand avser hälsofrämjande insatser.
Folkhälsorådet i Hjo kommun
Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Hjo kommun och Västra Götalandsregionen
(VGR), Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, i syfte att initiera, utveckla och samordna
resurser för att främja en god hälsa för kommunens invånare.
Ledamöter:
Kommunstyrelsen, Folkhälsorådets ordförande
Ordförande allmänna utskottet
Ordförande barn- och ungdomsutskottet
Ordförande omvårdnadsutskottet
Ordförande tekniska utskottet
Ordförande byggnadsnämnden
Ledamöter VGR, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Folkhälsorådets vice ordförande
Tjänstemän:
Klinikchef, Folktandvården
Vårdcentralchef, Hälsocentralen i Hjo AB
Vårdcentralchef, Närhälsan
Kommundirektör
Verksamhetschef Arbete och socialtjänst
Verksamhetschef Barn och utbildning
Verksamhetschef Vård och omsorg
Folkhälsostrateg
Folkhälsorådets beredningsgrupp
Beredningsgruppen består av Ordförande, Vice ordförande, Kommundirektör samt
Folkhälsostrateg. Gruppen har till uppgift att bereda ärenden till Folkhälsorådet samt ansvara
för handläggning av löpande folkhälsoärenden.

Budget
Folkhälsorådets budget samfinansieras av Hjo kommun och Västra Götalandsregionen med
femton kronor per kommuninvånare och huvudman.
Intäkter
Hjo kommun
Västra Götalandsregionen, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

135 720 kronor
135 720 kronor
271 440 kronor

Kostnader
Skolutveckling
Övrigt
Summa

171 000 kronor
100 440 kronor
271 440 kronor

Uppföljning
Ekonomisk redovisning och insatser inom de strategiska områdena kommer att följas upp i
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse som ska vara Kommunstyrelsen och VGR, Östra
hälso- och sjukvårdsnämnden tillhanda senast den sista februari 2020.

Strategiskt folkhälsoarbete i Hjo kommun
Folkhälsa är en strategisk politisk fråga för kommunen och Västra Götalandsregionen.
Folkhälsorådet utgör arenan för samverkan. Det gemensamma arbetet ska genomsyras av
långsiktiga och prioriterade utvecklingssatsningar beslutade av Folkhälsorådet. Satsningarna
ska inte ses som projekt, de ska utgöra stimulerande strategiska satsningar som på sikt
minskar samhällskostnader och ger bättre hälsa för berörda individer.
Långsiktiga satsningar sker i nära samarbete med verksamhetsansvariga och centrala delar i
detta arbete är: behovsanalys, samordning, finansiering samt mål- och uppföljningsarbete.
Prioriteringar för folkhälsoarbetet i Hjo kommun 2019
Folkhälsorådet ger Folkhälsostrategen i uppdrag att stötta berörda verksamhetschefer med
prioriterat utvecklingsarbete med fokus på:
Barns språkutveckling/Språk- och litteraturförskolor
Underlätta pedagoggruppens förutsättningar att arbeta vidare med framtagen verktygslåda.
Film för framgångsrik matchning på arbetsmarknaden
Söka medel för att utveckla och sprida Hjometoden, där fem av fem ungdomar fick en
anställning.
Skolnärvaro
Fortsätta sammankalla och stötta Skolnärvaroteamets arbete kring berörda individer.
Volontärtorget
Stötta samordnaren och arbetsgruppen med utvärdering och eventuell fortsättning.
Äldres välbefinnande
Musikunderhållning på äldreboenden i samarbete med kulturskolan och frivilligsamordnaren.
Avvecklingsplan av prioriterade områden
Målsättningen är att följande satsningar ska överlåtas helt till berörda verksamheter 2020:
Barns språkutveckling/Språk- och litteraturförskolor
Volontärtorget

Övergripande mål- och styrdokument för folkhälsoarbetet
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete utgår från Västra Götalandsregionens vision Det goda
livet och Hjo kommuns vision Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. Andra styrdokument är
Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland, och Hälso- och
sjukvårdsnämndens Strategisk plan för folkhälsoarbete i Skaraborg som har målet att
invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020.
Målet bäst hälsa 2020 avspeglas även i Kommunfullmäktiges prioriterade mål nummer 8:
”Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg har Sveriges bästa hälsa 2020”.
Ur Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg 2010
Behov
En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är att systematiskt beskriva och analysera
behoven.
Mål
Mål ska formuleras långsiktigt för att garantera ett uthålligt arbete. För ett lyckat resultat är
det viktigt att prioritera och fokusera på ett begränsat antal områden.
Aktiviteter
Aktiviteter för att stärka folkhälsan måste genomföras systematiskt och i bred samverkan för
att få genomslag.
Uppföljning och utvärdering
Folkhälsoarbete måste följas upp regelbundet för att visa vilka effekter insatser ger.
Uppföljning är också en viktig del i att förbättras och utvecklas. En systematisk analys och
utvärdering är centralt i ett förbättrings- och utvecklingsarbete.

