
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Folkhälsorådet 
Plats och tid 

Beslutande 

Lilla Park, Kulturkvarteret, 8.30 - 15.00 

Ledamöter 

Pierre Ryden (S) ordförande 

Björn Bröne (L), fram till § 5 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Lars Glad (M) 

Ewa F Thorstensson (M) 

Lisbeth lder (V) 

Övriga ordinarie deltagare Petra Andre, Hälsocentralen i Hjo 

Frånvarande 

Underskrifter 

Lena Gustavsson, chef Folktandvården 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Katarina Levenby, chef barn och utbildning 

Eva Ulfenborg, chef Arbete och socialtjänst 

Christina von T ell, folkhälsostrateg 

Catrin Hulmarker (M) 

Björn Bröne (L), från § 6 

Sara Lundgren, chef Närhälsan 

Sidan 

I ( 15) 

Paragrafer I _ I 3 



HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § I 

Uppstart 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

2 ( I 5) 

Det var 12 st. övriga personer från skola och socialtjänst som deltog på förmiddagen, utöver 

Folkhälsorådet. Pierre Ryden hälsade alla välkomna till Folkhälsorådets utvecklingsdag och 

presenterade Hjo kommuns nya folkhälsostrateg Christina von Tel1. Hon tog vid och 

introducerade temat för utvecklingsdagen, "Tidiga insatser". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~ HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

3 ( 15) 

Presentation: "Främja närvaro" - arbetet med tidiga insatser i 
Karlsborg 
Ann-Helene Kristoffersson, Barn- och Elevhälsochef, samt Malin Brännström, Barn- och 

ungdomssamordnare, från Karlsborg presenterade deras arbete med tidiga insatser mot 

skolfrånvaro. 

Justen.ndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Presentation: SAM-KRAFT från Tidaholm 

4 ( 15) 

Pernilla Svärdh, Ann Stenholm och Anders Viklund från SAM-KRAFT i Tidaholm berättade om 
deras arbete med tidiga insatser för barn i åldrarna 0-5 år. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



i,HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

2019-08-29 

Petronella Jacobsson berättar om Skolnärvaroteamet 

5 (15) 

Då det visade sig att flertalet av åhörarna inte hade kännedom om Hjos skolnärvaroteam fick 

Petronella Jacobsson, skolkurator, ta några minuter till att berätta om det. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



tlHJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Dialog om behov av och möjligheter till tidiga insatser i Hjo 
kommun 

6 ( 15) 

Först fick deltagarna diskutera och reflektera i smågrupper kring tidiga insatser i Hjo kommun, 

och sedan hölls en uppsamling i storgrupp där Christina von Tell antecknade de tankar och ideer 

som framkom. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



t,HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Avrundning och reflektion 
Pierre Ryden höll en avrundande reflektion och tackade för utvecklingsdagen. 

Justerandes signa.tur Utdragsbestyrkande 

7 ( 15) 



~ HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Prioriteringsdialog inför Folkhälsoplan 2020 
Efter lunch var det endast Folkhälsorådet som närvarade. Det inleddes med en 

prioriteringsdialog inför förslag till Folkhälsoplan 2020. 

8 (15) 

Beslut: Volontärtorget och SOLA {Språk- och litteraturförskolor) skall tas ur kommande 

folkhälsoplan, Christina von Tel1 kommer att stötta dem i en övergångsperiod för att de ska 

fortsätta utanför Folkhälsoplanen. 

Två nya prioriteringsområden kommer att lyftas in i Folkhälsoplanen 2020: 

• ANDT-arbete. 

• Främjande av fysisk aktivitet och rörelse. 

Ett område kommer att omformuleras och utvidgas: 

Skolnärvaroteamet kommer att ingå under prioriteringsområdet "Tidiga insatser" där ett 

kartläggnings- och utvecklingsarbete skall göras för att strukturera om/tillsätta resurser med 

syfte att samordna insatser riktade till barn och föräldrar så att det blir en röd tråd som hålls 

samman. 

Juster.andes signatur Utdragsbestyrka nde 



t,HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Beslut vid föregående möte (2019-02-18) 
Ida Davidsson valdes till vice ordförande i Folkhälsorådet, hon har nu avsagt sig det och 

ersättare kommer att utses. 

Folkhälsorådet godkände verksamhetsberättelsen för 2018. 

Årets sista möte bokades till 30:e september i Öringen kl. 08.30. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

9 ( 15) 



~ HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Info från Strategigruppen 

I O ( I 5) 

Lisbeth Göthberg berättade om Skaraborgs kommunalförbunds modellsamverkan och 

Strategigruppens arbete. Det har kommit nya representanter i den politiska styrgruppen och det 

är viktigt att de närvarar vid mötena och sätter sig in i folkhälsofrågorna. Det är viktigt med 

närvaron i den politiska styrgruppen för att samverkansarbetet ska ha en bra och tydlig 

förankring inom regionen och Kommunalförbundet. 

Justerandes signatur Utdragsbesryrkande 



~ HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § I 0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Information från ledamöterna 

I I ( 15) 

Ewa Thorstensson: Det har varit lugnt under sommaren. Sigghusbergbygget flyter på bra, finns 

en utegym som är klart vilket de boende redan nu kan utnyttja. 

Eva Ulfenborg: Vård och omsorg kämpar med bemanning, det är en utmaning att hitta utbildad 

personal och personal som kommer till arbetet regelbundet. De har börjat rekrytera tidigare för 

att lösa bemanning till sommaren. Dock har sjuksköterskor rekryterats bra. Det finns ett utökat 

behov av hemvård och demensplatser. Behov av somatik-platser minskar och där finns plaster 

över. Man kan se en bekymmersam missbruksproblematik och det finns ett antal personer som 

förser Hjobor med droger. Behov av försörjningsstöd ökar och man kan se att det är mer 

komplexa ärenden på sistone. Man jobbar med ett projekt som heter Promise Hjo vilket är till 

för människor som står långt från arbetsmarknaden. 

Petra Andre: Sommaren har gått bra och de är fullbemannade inför hösten. Planerar ett 25-

årsjubileum. 

Katarina Levenby: Har haft en fungerande sommar med de verksamheter som varit igång. 

Lyckats rekrytera lärare och haft en bra skolstart nu. Svårast är att rekrytera 7-9 lärare och 

framförallt matte/NO-lärare. Det har varit en del oroligheter på Guldkroksskolan och 

Hammarskolan där yngre elever varit inblandade. Vill ha dialog med föräldrar så att de får bättre 

koll på sina barn. 

Lisbeth lder: Sjukvården är inne i en omställningsfas med besparingar, resurser räcker inte till. 

Det har varit demonstrationer i Lidköping och Mariestad kring detta. 

Lars Glad: Haft en bra sommar, avstängning av centrum före sommaren har fungerat bra men 

det finns utmaningar kvar. Vill ha en närvarande polis. Kommande skola går enligt plan, beslut 

kring den kan tas snart. 

Lena Gustavsson: Hade stängt två veckor pga. personalbrist i sommar och hänvisade patienter 

till Tidaholm, vilket fungerade bra. Det är svårt att rekrytera tandläkare. Hjos Folktandvård är 

dock ingen "krisklinik" för den klarar svängningar bra. Planer på nya lokaler har inte gått bra så 

man ska satsa på att fixa/renovera de befintliga istället. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Folkhälsorådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

12 (15) 

Ann-Christine Fredriksson: Har besökt Korsberga skola och de har rörelse på skolan varje 

morgon, vilket upplevs mycket positivt. Ska ha första BUN-mötet nästa vecka och då få 
återrapportering om 9:ornas betyg och behörighet till gymnasiet, skall även diskutera inriktning 

på nya skolan. 

Lisbeth Göthberg: Har haft möte med polisen, de skulle vara här i Hjo och göra 

nedslag/bötfälla personer som bröt mot motortrafikförbudet i centrum på natten men de har 

inte tagit sitt ansvar fullt ut vilket de erkänner. Polisen har inte presterat vad som skulle göras 

och polisen beklagar detta. De önskar att medborgarna skriver in sina klagomål via hemsidan 

framöver då det i princip är lönlöst att ringa för då kopplas man till Göteborg och hamnar i 

telefonkö. Föräldramöte planeras framöver för att försöka få föräldrar att ta ansvar för sina 

ungdomar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



-- ,HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 11 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Justerandes signa.tur 

~ -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Utdragsbestyrkande 

13 ( 15) 
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Folkhälsorådet 

Fhr § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Förslag på tider för Folkhälsoråd 2020 
Följande tider preliminärbokades: 

17:e februari kl. 08.30-12 

20:e april kl. 08.30-15 

S:e oktober kl. 08.30-12 

14 (15) 

Christina von T ell fick i uppdrag att höra med Kanslichefen så att detta inte krockar med övriga 

viktiga datum i kommunen. 

Junerandes signatur U tdragsbescyrkande 



r1 HJO 
Folkhälsorådet 

Fhr § 13 

Avslut 
Pierre Ryden avslutade mötet. 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-29 

Utdragsbestyrlcande 

15 ( 15) 


