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Inledning och välkomnande av nya ledamöter: Annika Törner och 

Charlotte Warling 

Pierre Ryden öppnade Folkhälsorådet och hälsade extra välkommen till Annika Törner, vård

och omsorgschef samt Charlotte Warling, chef Arbete och socialtjänst, vilka är nya medlemmar. 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 
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Presentation: Nulägesinformation om Folkhälsoarbetet 

3 ( 11) 

Christina von T ell gjorde en nulägesuppdatering kring pågående och avslutade folkhälsoinsatser, 
samt informerade om nya insatser på gång. 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 
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Dialog: Ny Folkhälsoplan - uppdaterad struktur 

4 ( 11) 

Christina von Tell lade fram ett förslag om en ny struktur på Folkhälsoplanen, vilken uppfyller 

avtalet med Östra hälso- och sjukvården bättre. Denna nya struktur antogs. Den innebär att de 

prioriterade områdena sträcker sig över en längre period (2021-2023) samt att det finns tydliga 

mål och indikatorer kopplade till folkhälsoarbetet. Pierre Ryden noterade att det är viktigt att 

vårt övergripande mål om folkhälsan i Hjo måste innefatta jämlik hälsa. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Dialog: Ny folkhälsoplan - prioriterade områden 

5 ( 11) 

Christina von T ell presenterade utvald statistik kring folkhälsoläget i Hjo, både vad gäller 

bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Detta fick deltagarna diskutera och komplettera med egna 

lägesbilder kring. Sedan visades Östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 

inriktningsdokument för 2021 vilket togs i beaktande i framtagandet av prioriterade områden för 

folkhälsoarbetet. Sedan presenterade Christina förslag på folkhälsoområden att prioritera vilka 

diskuterades och medlemmarna i rådet fick chans att lägga fram egna förslag. De områden som 

beslutades att arbeta med 2021-2023 är följande: 

• Äldres välbefinnande 

• Levnadsvanor 

• Psykisk hälsa 

• Goda uppväxtvillkor för barn och unga 

Utifrån detta kommer Christina att utforma ett första utkast på Folkhälsoplan, vilken kommer 
att diskuteras på nästa Folkhälsoråd 5:e oktober. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslut vid föregående möte 
Vid föregående möte beslutades följande: 

Fredrik Qvist valdes till vice ordförande. 

Verksamhetsberättelse för 2019 antogs. 

Innehåll för kommande utvecklingsdag beslutades: 

• Workshop för att ta fram långsiktiga mål och indikatorer. 

• Bjuda in verksamheter från kommunen som får berätta om sitt arbete. 

• Kunskapshöjande föreläsning inom något visst område. 

6 (Il) 

På grund av Corona-pandemin blev utvecklingsdagen inställd och framflyttad till detta 

Folkhälsoråd. Anpassningar gjordes varför inga externa föreläsare bjöds in, inga verksamheter 

bjöds in att berätta om sitt arbete, och ingen längre workshop hölls samt att dagen förkortades 

ned till en förmiddag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Information från Strategigruppen 

7 ( Il) 

Eva Ulfenborg och Christina von T ell hade i våras ett möte med Inger Hannu och Anne 

Svensson från Västra götalandsregionen om hur Folkhälsorådet funkar, det går bra i Hjo och 

finns inget att anmärka på. De delregionala kraftsamlingsområdena diskuterades och man kom 

fram till att de är bra och bör hållas i framöver. En uppföljningsrapport över 

kraftsamlingsområdena har gjorts. Eva framförde en önskan om mer koppling till socioekonomi, 

eventuellt att det kan gå in i de andra kraftsamlingsområdena. Ett folkhälsobokslut på 

Skaraborgsnivå håller på att sammanställas och kommer bli klart nu under hösten. Grästorp 

ansvarar för kommande Folkhälsokonferens, vilken kommer att ske den 16:e april nästa år. 

Under denna punkt uppstod en diskussion kring socioekonomi och att vi borde följa upp barn 

mer, Charlotte Warling informerade om att Klara de Boer jobbar med detta. Catrin Hulmarker 

sade att vi inte behöver beräkna så mycket på socioekonomi i för det är redan allmänt känt att 

det lönar sig med tidiga insatser, att vi behöver mer stöttning i hur vi ska göra. Pierre Ryden 

nämnde att vi borde uppmärksamma lyckade "fall" på barn som fått stöttning och vänt en dålig 

utveckling 

Justerandes signa.tur Utdragsbescyrkande 
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Information från ledamöterna + lägesbild utifrån Corona 

8 ( 11) 

Fredrik Qvist: Nämnden har sett över tid att det har varit problem med att upprätthålla 

garantivård till befolkningen. Påbörjat samarbete med Skaraborgs sjukhus för att komma tillrätta 

med detta. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden kom med ett förslag till samverkan via Barn- och 

ungdomspsykiatrin och partssamverkangrupperna ute i kommunerna, om att söka sociala 

investeringsmedel från regionen. Detta skedde med för kort framförhållning och blev därför inte 

av. Till nästa år ska man försöka med detta igen fast vara ute i god tid. Ambulansfrågan togs upp 

på kommundialog i augusti, uppföljning från det samt beslut kommer senare i år. 

Catrin Hulmarker: Hjo har klarat sig relativt sett bra under Corona. För tidigt att säga vilka 

effekter Corona har på samhället. Corona skulle även kunna ha positiva effekter när livet blir 

"enklare", folk är ute mer i naturen och behöver inte stressa iväg till diverse aktiviteter och 

resor. Kommunens ekonomi är inne i en effektiviseringsperiod med budgetåtstramningar, men vi 

får en del statsbidrag. Ganska lugnt överlag i Hjo. Vi har haft tur med vädret och att man kunnat 

ses utomhus. Blir nog jobbigare om en andra våg kommer i höst. 

Ewa Thorstensson: Vård och omsorg har gjort ett fantastiskt arbete under Coronapandemin. 

Ingen har avlidit av Covid-19. Dock har vi inga mötesplatser för äldre, oro över vad det kan leda 

till. Kommunala pensionärsrådet möts ej som vanligt utan kontakt hålls direkt med 

pensionärsföreningarna. 

Lena Gustafsson: Folktandvården har haft öppet hela perioden. De kallar ingen 70 eller över 

till tandvården, istället har de haft kontakt via telefon och varit lite mer generösa med 

antibiotikarecept. Ska snart börja behandla 70+are igen . Två dagar i veckan finns fyra tandläkare, 

annars tre. Framöver slutar en tandläkare, fortfarande svårt att få tandläkare men hopp finns. 

Flourlackning i skolan kommer igång snart. Uppsökande verksamhet på Rödingen ska starta upp. 

Vad gäller tandborstning i förskolan så har regionen dragit in på det stödet, men Folkhälsorådet 

går in och bekostar detta (som en del i Tidiga insatser-området) så att det kan fortsätta. Dock 

har vissa förskolor pausat detta på grund av Corona-pandemin. Det skulle de dock inte behöva 

göra. Det finns en app/film riktad mot barn som heter "rocka munnen" i vilken de lär sig om 

tandborstning, https://fo lktandvarden .se/rocka-m unnen . 

Eva Ulfenborg: Läget är relativt lugnt i kommunen vad gäller Covid-19. Vi var tidiga med att 

stänga ned och har sedan kunnat öppna upp vissa saker försiktigt allt eftersom. Jobbar med 

anpassade former och försöker hitta en ny vardag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Björn Bröne: Byggnadsnämnden har fullt upp som vanligt, många som ansöker om bygglov. 

Många vill bo på ute landet. Dock har Hjo främst jordbruksmark och därför blir det avslag på 

byggloven eftersom man inte får exploatera den marken. Detta är ett återkommande problem 

för byggnadsnämnden. 

Ann-Christine Fredriksson: Skolan började rigga för hemundervisning i och med 

Coronapandemin, men på grundskolenivå behövdes aldrig det. Man har följt sjukfrånvaro noga på 

barn och personal. Knäpplan har varit sommaröppen hela sommaren, samt fritids på 

Guldkroksskolan. Gymnasieelever läste på distans i våras, vissa gör det även nu och lunch finns 

att beställa för dem. Nya rektorer är rekryterade till 7-9 samt IM. Rekrytering av chef för 

Kulturskolan på gång nu. Arbetsmiljöverket har haft inspektion och kommit med utlåtande. 

Skolinspektionen har gjort en granskning och skolan i Hjo fick bra betyg. I skolan är det många 

förkylningar nu och man har fortfarande strikta regler på att personer med symptom inte får 

komma till skolan . 

Charlotte Warling: Arbete och socialtjänst har inte sett ökning utav barns utsatthet. Inte 

heller någon ökning i orosanmälningar. Man har dock sett en ökad oro för vuxna med 

beroendeproblematik. Unga som söker ekonomiskt bistånd har sjunkit under året, däremot har 

antal hushåll som söker ekonomiskt bistånd ökat. Verksamheten har gått bra trots något ökad 

sjukfrånvaro. Viktigt att även lyfta positiva effekter av Corona. Socialtjänsten har en 

blankettsupport för exempelvis nyanlända. 

Justen.ndes signacur Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 

Justerandes signatur 
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Avslut 
Folkhälsorådet avslutades. 

Justerandes signatur 
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