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Folkhälsorådet
Plats och tid

Öringen, Kommunhuset, kl. 8.30 - 12.00

Beslutande

Ledamöter

Pierre Ryden (S), ordförande
Björn Bröne (L)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Catrin Hulmarker (M)

Övriga ordinarie deltagare

Magnus Rosen, chef Närhälsan
Lena Gustavsson, chef Folktandvården
Lisbeth Göthberg, kommundirektör
Annika Eclund, t.f. chef barn och utbildning
Eva Ulfenborg, chef Arbete och socialtjänst
Christina von Tell, folkhälsostrateg

Frånvarande

Ewa Thorstensson (M)
Lars Glad (M)
Petra Andre, chef Hälsocentralen i Hjo AB
Lisbeth lder 0/), ledamot ÖHSN

Underskrifter
Paragrafer
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Presentation av Folkhälsoplan 2020
Christina von T ell presenterade förslag till Folkhälsoplan för 2020, vilken antogs.
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Fastställande av tider för Folkhälsoråd 2020
Följande datum och tider fastslogs:
•

17:e februari kl. 08.30-12

•

20:e april kl. 08.30-15

•

5:e oktober kl. 08.30-12
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Aterkoppling från dialogmöten i Folkhälsoråden
Christina von Tell gick igenom bakgrunden till de dialogmöten som hållits i Folkhälsoråden i
Skaraborgs kommuner, samt redogjorde för en sammanfattning av vad som framkommit. Utifrån
detta fick ledamöterna reflektera kring de punkter som ingick i sammanfattningen och vad de
ansåg är nästa steg för Folkhälsorådet i Hjo. Ledamöterna ansåg att Folkhälsorådet i Hjo har en
bra och fungerande organisation som det ser ut nu, och att det till stor del handlar om att hålla i
det. Alla instämde i att det är viktigt med god uppslutning vid mötena, ha tålamod i långsiktiga
och komplexa frågor, att insatser får leva över tid och inte bli korta projekt, att planer som görs
och antas måste kommuniceras ut i verksamheterna, att verksamheter informerar varandra om
vad man gör/inte gör för att skapa förståelse, att Folkhälsorådet kan öppna upp för nya
kontakter och koppla ihop folk samt att man sprider kunskap om folkhälsoarbete ut i
verksamheterna där själva arbetet sker. Ett utvecklingsområde som nämndes är att jobba mer
med medborgardialog och prata med dem som en insats gäller.
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Information från VGR angående psykisk hälsa arbete
Christina von Tell förmedlade information från ett av Skaraborgsenhetens kraftsamlingsområden,
psykisk hälsa. Arbetet har sin utgångspunkt i begreppet resiliens vilket innebär förmågan att klara
svåra påfrestningar. Man samverkar just nu med mödrahälsovård, central barnhälsovård,
psykologenheten och familjecentralerna för barn i åldrarna 0-6 år, men har för avsikt att
fortsätta upp i åldrarna. Göteborgs universitet är involverade i arbetet. Samverkansparterna
kommer att delta i en utbildningsdag 20:e november för att få en gemensam kunskapsbas inom
resiliens.
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Nomineringar till årets Folkhälsopris Skaraborg
Följande organisationer och verksamheter kommer att nomineras till Östra Hälso- och
Sjukvårdsnämndens Folkhälsopris i Skaraborg 2019:
•

Bowlingklubben i Hjo

•

Sällskapet Boule i Hjo

•

Hälsoveckan i Hjo

•

Korsberga skola i Hjo (föreslogs under Folkhälsorådet)

•

Fågelås skola i Hjo (föreslogs under Folkhälsorådet)
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Beslut vid föregående möte
Föregående möte beslutades att två nya prioriteringsområden kommer att lyftas in i
Folkhälsoplanen 2020:
•

ANDT-arbete.

•

Främjande av fysisk aktivitet och rörelse.

Ett område beslutades 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.

Detta är i enlighet med vad som nu står i kommande Folkhälsoplan för 2020.
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Information från Strategigruppen
Lisbeth Göthberg presenterade information om modellsamverkan, dess kraftsamlingsområden,
organisation och bakgrund. Det har varit en del frågetecken kring modellsamverkans
fortsättning. Rekommendationerna till Styrgruppen (presidiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden
och presidiet i Kommunalförbundets direktion) för modellsamverkan är att Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Kommunalförbundets direktion fortsätter och utvecklar samverkan inom
kraftsamlingsområden för Social Hållbarhet och säkerställer långsiktig och hållbar samverkan för
verksamheterna och invånarna i Skaraborg.
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Information/rapport från ledamöterna
Ann-Christine Fredriksson: Ann-Christine har varit i Krakow med årkurs 9, de besökte

Auswitch och Birkenau. Detta ska eleverna arbeta vidare med och redovisa på förintelsens
minnesdag 27:e januari nästa år.

Björn Bröne: Bygglov och byggplaner rullar på. Det finns ett överskott i verksamheten.

Catrin Hulmarker: Förvaltningen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Man ska se över

hur verksamheterna kan behålla personal med mer än löneökning. Cykelvägar byggs ut i
kommunen. Man håller just nu på med budgetarbete, kommunen går in i tuffare tider men
kommer troligtvis att klara det. Snart redovisas en skolutredning som ser över organisationen
för skolan över lång sikt.

Pierre Ryden (förmedlar information från regionen): Susanne Sandgren som är

processledare har föredragit Skaraborgsenhetens kraftsamlingsområden. Sex stycken, snart sju,
kommuner arbetar enligt fullföljda studiers fotbildningskoncept. Ambulansfrågan har varit uppe
och där sker nu en utredning om utökad tillgänglighet till ambulanssjukvård genom s.k.
bedömningsambulanser. Det handlar om att få folk till rätt vårdnivå och rätt vårdinstans. Viktigt
med kommunikation till medborgarna så att de inte tror att det handlar om försämringar och
besparingar.

Lena Gustavsson: Svårt att rekrytera tandvårdspersonal både i mindre och större kommuner.

Kommer därför att medverka på gymnasiemässan för att försöka locka fler till tandvårdsyrket.
Har rekryterat en ny 68-årig läkare. Har ett bra samarbete med BVC. Håller hårt på
prioritetslista. Är ej en krisklinik längre. Vill att kommunens verksamheter ska lyfta
tandvårdsfrågan i sina möten med barn.

Magnus Rosen: Enligt en nyligen släppt rapport från barnavårdscentralerna har Hjo kommun

högst andel feta och överviktiga 4-åringar, detta kan vara en engångsföreteelse och det är viktigt
att se statistiken över tid. Man har lagt ut en annons för en psykolog tillsammans med Karlsborg
och Tibro.

Annika Eclund: Elva elever från åk 9 hamnade på IM, fyra av dem har i princip ingen som helst

närvaro eller betyg. Skolan samarbetar med socialtjänsten, socialtjänsten ska besöka elevhälsan.
Juster.mdes signatur
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Skolan har även kontakt med BUP och vårdcentralerna. Man ska medverka i Dialog
Funktionsvariation. NPF-pedagoger kommer att ha en utställning i Guldkroksskolans bibliotek.
Sandra Andersson (skolsjuksköterska) går en MLA-utbildning.

Eva Ulfenborg: Just nu har socialtjänsten all-time-high på ärenden både vad gäller barn och
vuxna. Många är placerade. Socialtjänsten vill utveckla samverkan med andra. Jobbar med Studio
Ludum. Hemvård ökar. Det är kö till demensboende. Man har inte brist på äldreboendeplatser.

Lisbeth Göthberg (förmedlar information från kommunchefsgrupp): Lisbeth
informerar om Framtidens Vårdinformationsmiljö, ett samarbete mellan VGR och Västkom,
som ska ge invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård. Millenium kallas det IT-stöd som ska
ersätta antal idag gällande IT-stöd. Millenium blir den gemensamma plattformen för framtidens
vårdinformation. Det råder en hel del oklarheter som ska förtydligas. Beslut i varje kommun i
mars månad 2020.

Fhr § 9

Övriga frågor
Lisbeth Göthberg informerade om det föräldramöte som hållits på Guldkroksskolan angående
ökat droganvändande och förstörelse där många föräldrar deltog, ca 150 st. Dialogen hamnade
lite snett då den gick in på buskörning, men kunde hämtas upp igen. Olyckligt att
"fel"/felinformerade poliser deltog på mötet då de motsade kommunens bild av att
droganvändning ökade. Ett till liknande möte ska hållas för allmänheten nu i höst med rätt
representanter.

Justerand es signa.tur

Utdragsbestyrka nd e

