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tJ HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-17 

Folkhälsorådet 

P1ats och tid 

Beslutande 

Öringen, Kommunhuset, kl. 8.30 - I 1.15 

ledamöter 

Pierre Ryden (S), ordförande 

Fredrik Qvist (M), vice ordförande 

Lisbeth lder (V) 

Björn Bröne (L) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Lars Glad (M) 

Ewa Thorstensson (M) 

Övriga ordinarie delcigare Magnus Rosen, chef Närhälsan 

Frånvarande 

Underskrifter 

Lena Gustavsson, chef Folktandvården 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Annika Eclund, Utvecklings- och elevhälsochef (ersätter Marie-Louise Brage) 

Eva Ulfenborg, chef Arbete och socialtjänst samt Vård och omsorg 

Christina von T ell, folkhälsostrateg 

Catrin Hulmarker (M) 

Petra Andre, chef Hälsocentralen i Hjo AB 

Paragnfer 1-9 

Pierre Rvden 

Sidan 
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Fhr § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-17 

Välkomnande av nya ledamöter: Fredrik Qvist (ÖHSN, M) och 

Marie-Louise Brage (BoU-chef) 
Marie-Louise Brage var frånvarande så endast Fredrik Qvist hälsades välkommen. 

Justenindes signa.tur Ucdragsbestyrkande 

(/__ 
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Val av vice ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-17 

Folkhälsorådet beslutade att utse Fredrik Qvist till vice ordförande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Presentation: Förslag till verksamhetsberättelse 2019 

4 ( 11) 

Christina von Tell presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2019, vilken antogs. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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Presentation av folkhälsoinsatser på gång 

5 ( 11) 

Christina von Tell presenterade de folkhälsoinsatser som är på gång just nu, både kopplat till de 

prioriterade folkhälsoområdena och även annat arbete. 

Justerandes signa.tur Utdragsbesryrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

2020-02-17 

Diskussion: önskemål om kommande utvecklingsdag 
Christina von Tell presenterade några förslag till kommande utvecklingsdag 20/4, vilka var 

följande: 

Förslag I: Agenda 2030 (krävs att vi byter datum). 

Förslag 2: Workshop för att ta fram långsiktiga mål och indikatorer. 

Förslag 3: Studiebesök. 

Förslag 4: Bjuda in verksamheter från kommunen som får berätta om sitt arbete. 

Förslag 5: Kunskapshöjande föreläsning inom något visst område. 

Följande synpunkter kom in: 

6 ( 11) 

Göra en kombination av förslag 2 och 5. Få mer info om PYC (Parenting Young Children), 

ett program för föräldrar med nedsatt kognitiv förmåga. Fördjupa sig i SAMKRAFT, ett 

initiativ kring tidiga insatser i Tidaholm. 

Ha en kunskapsföreläsning om Barnkonventionen eller om omställningen i sjukvården, vad 

innebär det för oss? 

Gör en kombination av förslag 2, 4 och 5. 

Förslag I är inte aktuellt då det inte är önskvärt att byta tid. 

Christina von Tell och Eva Ulfenborg ska ta med sig allt detta och utforma ett förslag till 

utvecklingsdag vilket de ska skicka ut till ledamöterna i god tid innan så att de kan komma med 

synpunkter om de vill. 

Justera.ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-02-17 

Beslut vid föregående möte 
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Föregående möte antogs Folkhälsoplanen för 2020, samt att mötestider för Folkhälsorådet 2020 

fastställdes. Ingen ledamot hade någon synpunkt på detta. 

Justerandes signatur 

fl, . '-~ -
Utdragsbescyrkande 
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Information från Strategigruppen 

8 (Il) 

Lisbeth Göthberg presenterade information om modellsamverkan. Forskare har följt detta 

arbete, med fokus på kraftsamlingsområdena Fullföljda studier och Psykisk hälsa, och kommer att 

fortsätta följa det. Arbetsmodellen har visat sig vara framgångsrik och forskarna är imponerade. 

De beskriver den mer som en koordinerande struktur snarare än en styrmodell vilket är 

positivt. 

Det har skett intensivt arbete för att skapa förståelse för att folkhälsoarbetet inte är någon quick 

fix där man får snabba resultat, utan det gäller att hålla i och hålla ut. Det finns nu 

verksamhetsplan för alla kraftsamlingsområden och de ska få fortsätta. 

Lisbeth ska lämna över ordförandeposten i strategigruppen till Kajsa Eriksson Larsson, 

kommunchef i Karlsborg. 

Inger Hannu, enhetschef på Skaraborgsenheten i Västra Götalandsregionen, kommer att åka ut 

till samtliga kommuner och träffa kommundirektörer och folkhälsostrateger för att följa upp 

kraftsamlingsområdena lokalt samt hitta nästa förslag till ytterligare kraftsamlingsområde. 

Justenindes signatur Utdnigsbesryrkande 
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Information/rapport från ledamöterna 
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Fredrik Qvist: ÖHSN har ställt sig bakom en handlingsplan för suicidprevention. Den innebär 

bland annat att kommunerna bör ha en handlingsplan i suicidprevention. Det finns en nollvision 

om självmord i Västra Götaland. 

Lisbeth lder: Förändring av sjukvården, vården ska bedrivas närmre människor. Befarar att det 

blir ytterligare påfrestning på personalen i vården om allt ska hänga på dem. Fått rapporter från 

Nära Vård-projekt, från vårdcentral i Töreboda. Lokala professioner bildar team. Stor satsning 

på digitalisering. 

Ewa Thorstensson: Sigghusberg går enligt plan, invigning I :a april. Kommer att bli fullt direkt. 

Kan ev. stänga en avdelning på Sjöryd p.g.a bristande efterfrågan. Dragit igång Äntligen Måndag, 

öppen fika varje måndag för seniorer på Rödingen. 

Lars Glad: Bra vinter ur underhållssynpunkt med mycket lite snö, vilket innebär att pengar kan 

gå till annat. Estrid Ercison-skolan rullar på, inflyttning 2022. Inom en vecka bör upphandling av 

entreprenör vara klar. Tror att man klarar budget. Kommer inte att söka bidrag för GC-väg i år. 

Ser istället över behov och ÖP, ska sen dra igång med GC-vägar igen 2021. Sanna har utretts för 

farlighet, ska sanera deponin så att man kan bygga närmre. Avfall Östra Skaraborg, avfallsplan blir 

troligtvis framskjuten, större fråga är hur vi kan minska avfall. RÖS ska få ny förbundsdirektör. 

Björn Bröne: Beviljat bygglov för skolan. Detaljplaner ute för granskning. Gamla Konsumhuset 

ska tillåtas mer verksamhet än vad som görs idag. Hamnkrogens uteservering blir legaliserad (har 

varit tillfällig tidigare). Byggnämnden har blivit JO-anmäld men den var på icke tillräckliga grunder 

så JO avfärdade det. 

Ann-Christine Fredriksson: Ny skolchef har tillträff, Marie-Louise Brage. Ska träffa 

föräldraförening i Korsberga angående nybyggnation/utbyggnation. Har varit ute tillsammans med 

Marie-Louise på olika verksamhetsbesök. Finns små robotar för barn som inte kan vara på plats i 

skolan, finns tre i kommunen och två används. 

Lena Gustafsson: Ska vara med på Temavecka: Livsstil för åk 7 elever. Har fått tandborstar 

från Folkhälsorådet. Får ej pengar från ÖHSN till tandborstar, men ska fortsätta ändå. Har ett 

samarbete med BVC. Har ett pilotprojekt med distanskonsultationer, ska breddinföras under 

våren. Tandläkarsituation väldigt svår, en som sade upp sig med 2v varsel, en som fick stroke 

Justerandes signatur Utdngsbestyrkande 
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veckan innan hen skulle börja jobba. Får ha läkare från Gbg som bor på hotell. Finns ett 

samarbete med Skövde och Tidaholm, men de har också svårt med tandläkare. Är ändå vid gott 

mod. 

Magnus Rosen: Startat upp en triage-mottagning för ca ett år sedan, för att minska tryck på 

akuten. Har hyggligt med läkare, varav en ska jobba mot kommunen. Börjar 9:onde mars. Har 

anställt en psykolog i Hjo TiBorg. Ska gå in i projekt som heter Learn to Cape, handlar om att 

fånga in långtidssjukskrivna ("tunga patienter") och få passiva vårdtagare ska bli aktiva patienter. 

Studiecirkelformat. Vårdcentralen växer i antal patienter/kunder. Har startat ett 

ombyggnadsprojekt, ska se över ekonomin för detta och även ha i beaktande personalens 

säkerhet. Har ont om platser/rum för sjuksköterskor idag. Finns något som heter Närhälsa 

online, måste marknadsföras mer. 

Annika Eclund: Haft överlämning med Marie-Louise. Det finns förbättringspotential kring den 

politiska styrningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Haft omtag med förstelärare, nu är 

det 12 stycken nya som utgör en förstelärargrupp. Ska presentera arbete med skolfrånvaro för 

politiker, det är en hjärtefråga och otroligt viktigt. 

Eva Ulfenborg: Inflöde av ärenden har varit okej på senaste tid, innan jul var det mycket men 

nu har det lugnat ned sig. Kan jobba mer med de olika ärendena nu, bland annat elever med hög 

frånvaro där familjen har problematik. Sigghusberg blir fullt från start. Högt tryck på hemvården. 

Tyvärr hög sjukfrånvaro på personal inom vården. 

Lisbeth Göthberg: Intensivt arbete med tre budgetar, 2019 års uppföljning, 2020 års 

nuvarande budget och 2021 års kommande budget. Relativt sett har vi god styrning av 

ekonomin. Det finns utmaningar men vi har kontroll. Jobbar med heltid som norm. Finns en 

grupp som jobbar aktivt med sjukskrivningar hos kommunanställda. Finns uppdrag att sänka 

sjuktalen och hämta hem en miljon kronor, miljonen är procentuellt utdelad på alla 

verksamheter så att alla verksamheter jobbar med detta och det inte blir endast en HR-fråga. 

Viktigt att man jobbar med förebyggande insatser innan personer blir långtidssjukskrivna. 

Överlämning av kommundirektörskapet till Eva Ulfenborg på gång, kommer att bli smidigt och 

bra samt att kommunen förlorar ingen tid 

Justen.ndes signatur Utdrags bestyrkande 
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Christina von Tell: Tillägger att vi har en grupp som jobbar med sjukskrivningarna 

kommunövergripande (alltså inte enbart kommunen som arbetsgivare), där exempelvis 

Närhälsans rehabkoordinator ingår. Man har diskuterat och ringat in problemet samt diskuterat 

möjliga förbättringar gällandes informationsöverlämning mellan arbetsgivare och läkare. Man har 

även i samarbete med Samordningsförbundet Östra Skaraborg planerat en dag då Åsa Kadowaki 

ska komma till Hjo och hålla i tre stycken föreläsningar kring psykisk ohälsa (vilket är en stor 

faktor i sjukskrivningarna). 

Pierre Ryden: Viktigt att en kommundirektör stöttar folkhälsoarbetet och där har Lisbeth varit 

otroligt drivande och en positiv kraft. Stort tack riktas till henne. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


