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Beslutande 

Kommunfullmäktigesalen, Kommunhuset, kl. 08.30-1 I 

Ledamöter 

Pierre Ryden (S), ordförande 

Fredrik Qvist (M), vice ordförande 

Catrin Hulmarker (M) 

Björn Bröne (L) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa Thorstensson (M) 

Lars Glad (M) 

övriga ordinarie deltagare Lena Gustavsson, chef Folktandvården 

Frånvarande 

Underskrifter 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Christina von Tell, folkhälsostrateg 

Annika Törner, Vård- och omsorgschef 

Charlotte Warling, Chef Arbete och Socialtjänst 

Lisbeth lder (V) 

Magnus Rosen, chef Närhälsan 

Petra Andre, chef Hälsocentralen i Hjo AB 

Marie-Louise Brage, skolchef 
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Fredrik Qvist har justerat och odkänt digitalt 
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Presentation av och diskussion kring ny Folkhälsoplan 
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Folkhälsoplan för 2021 presenterades och diskuterades, framförallt målformuleringarna till de 

prioriterade områdena samt vilka indikatorer som ska kopplas till dem. 

Goda uppväxtvillkor för barn och unga 

Här påpekades det att "goda hemförhållanden" är svårt för kommunen att säkerställa. Dock kan 

kommunen påverka förutsättningarna för goda hemförhållanden och att det ändå är något att 

sträva efter, varför formuleringen behålls. 

Ta bort indikatorn om andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Denna 

bedömdes vara mindre relevant än andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram. Det är viktigare att eleverna kan ta sig vidare till gymnasiet än att de har 

fullständiga betyg (även om det också är viktigt och strävansvärt såklart, men om man måste 

prioritera) . 

Lägg till indikator om andel gymnasieelever med examen inom fyra år. Viktigt att följa upp hur 
många som går ut gymnasiet också. 

Goda levnadsvanor i alla åldrar 

Diskussion uppstod om indikatorn andel invånare 16-84 år som dricker läsk/saft. högst en gång per 
vecka. Dels för att den är svår som kommun att påverka och dels för att den inte kändes rimlig 

att uppnå. Istället lägga till indikator om andel invånare som äter grönsaker, frukt och bär mer än tre 

gånger/dag. 

Lägga till indikator angående drogvanor hos ungdomar, andel elever i årskurs 7-9 med 
narkotikaerfarenhet. 

Gott psykiskt välbefinnande 

Detta område var det inga kommentarer kring. 

Åldrande med livskvalite 

Ta bort indikatorn om antal fallskador bland personer 80+, denna är lite missvisande då det kan 

vara en och samma person som faller flera gånger om och drar upp statistiken. 

Förslag att ha indikator kring antal seniorer som deltar i frivilligverksamheter. 

Förslag att ha indikator kring upplevd ensamhet hos seniorer på äldreboende. 

Med ovanstående ändringar fastställdes den nya folkhälsoplanen . 

Justerandes signatur Utdragsbescyrlcande 
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Fastställande av tid för Folkhälsorådets nästa sammanträde 

Nästa tid för Folkhälsorådets sammanträde beslutades till 8:e februari 2021 kl. 08.30-12. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslut vid föregående möte 

Ny struktur för Folkhälsoplanen antogs 

Prioriterade områden för 2021-2023 beslutades, följande: 

• Äldres välbefinnande 

• Levnadsvanor 

• Psykisk hälsa 

• Goda uppväxtvillkor för barn och unga 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning: tandborstning i förskolorna 
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Mari-Louise Brage skulle ha informerat om detta men fick förhinder. Skickade följande i skrift: 

"I nuläget med Covid 19 så har man pausat tandborstningen. I normala fall ser det lite olika ut om vi 

jämför olika avdelningar och förskolor. 

Jag och rektorerna for forskolan ska titta vidare på hur vi hanterar detta i framtiden. De ~esta av våra 

avdelningar är uppdelade e~er ålder och det finns även avdelningar som är åldersintegrerade, vilket ger 

olika forutsättningar att hinna med tandborstningen. I grund och botten handlar det om att det är 

vårdnadshavarnas ansvar, men vi kan tycka att det är angeläget att hitta utrymme for det utifrån vårt 

kompensatoriska uppdrag." 

Lena Gustavsson: Tandborstning i förskolorna fråntar inte föräldrarnas ansvar till 
tandborstning. Detta handlar om ett extra flourtillskott. Folktandvården behöver hjälp från 
kommunen att driva på detta. Apropå smittorisk, de delar ju ändå leksaker. Det räcker att två 
barn slipper hål för att få igen kostnaden för tandborstar/tandkräm. 

Catrin Hulmarker: Detta ska vara en icke-fråga från kommunen. Vi får göra en ny framstöt. 

Annki Fredriksson: Tar med frågan till Barn- och ungdomsutskottet. 

Denna fråga får återkopplas igen på nästa Folkhälsoråd! 

Justerandes signatur Utdrags bestyrk.ande 

q__ 
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Information från strategigruppen 
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Eva Ulfenborg: Strategigruppen har inte haft möte sedan senaste folkhälsorådet och därför 

finns inget att förmedla vidare. 

Justerandes signatur Utdr.igsbestyrkande 
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Information från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Fredrik Qvist: ÖHSN har haft en workshop för att ta fram framtida utvecklingsområden, 

utifrån den kommer ett förslag till beslut 19:e oktober. Vårdöverenskommelser har slutits. 

Nämnden går mot ett ekonomiskt positivt resultat. Medel får inte föras över till nästa år. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

oZ 
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Information från ledamöterna 
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Catrin Hulmarker: Visionsarbete på gång, det handlar inte om att ändra helt utan att revidera 

den. Första medborgardialogen sker nu den 8:e oktober i Grevbäck. Ekonomiarbete på gång, 

diskuteras hur ska det hålla långsiktigt. Svårt med prognoser nu . 

Ewa Thorstensson: Vård- och omsorgsutskottet kommer att få brukarundersökning redovisat 

för sig snart. 

Björn Bröne: Långdragen konflikt angående Carpmans garage har lösts sig. Många har målat 

sina tegelbyggnader vita utan bygglov. 

Ann-Christine Fredriksson: En plan för systematiskt kvalitetsarbete har godkänts. 

Lars Glad: Måltidsenheten har ett projekt på gång som heter "Hållbara måltider". Det är ett 

samarbete med Jordbruksverket och Refarm Linne och handlar bland annat om att utbilda all 

måltidspersonal i klimatsmart mat. Målet är att öka andelen vegetabilier i måltiderna och minska 

matsvinnet. Utökningen av gång- och cykelvägnätet i kommunen är parkerat just nu för att göra 

en långsiktig plan. Det ska återupptas inom kort. Man måste lära folk att sortera sina avfall 

bättre. Om man förbättrar hanteringen innebär det ökade kostnader. 

Lena Gustavsson: Folktandvården kallar patienter från och med I: a oktober, sådana som fått 

vänta sedan i mars. Tappar en tandläkare framöver, dennes fru är processingenjör och hittar ej 

jobb här. Därför ska de bo i Karlskoga i 6 månader. Tips mottages gärna så att de kan flytta 

tillbaka. 

Charlotte Warling: Hälsoskola för nyanlända uppstartad. Förlängningsansökan för Promise 

Hjo inskickad till Samordningsförbundet. Socialtjänsten har ungefär samma mängd utredningar på 

barn/vuxna, ingen stor ökning. 

Annika Törner: Besöksförbud på äldreboenden upphävt. Riggat för mottagning utav anhöriga, 

vilka varit följsamma. Förbereder öppnande utav Rödingen . 

Eva Ulfenborg: Visionsomtag på G. Medborgardialog i Grevbäck på torsdag! Fler dialogkvällar 

på gång. Fokus på budget nu . 

Jus terandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Christina von Tell: Folkhälsomyndigheten ska genomföra den nationella folkhälsoenkäten 

Hälsa på lika villkor en extra gång, 2021 (senaste ordinarie enkät våren 2020 och nästa 2022), 

för att se förändringar utifrån Coronapandemin. Det är samma enkät fast med tilläggsfrågor, t .ex. 

om livet förändrats p.g.a. pandemin. Folkhälsomyndigheten gör alltså ett nationellt urval. 

Regionen ska troligtvis beställa 8 000 extra enkäter för att kunna göra analys på regionnivå. Om 

man som kommun vill beställa extra enkäter kan man göra detta, för att kunna se resultat på 

kommunnivå. 

Antalet enkäter beror på hur man vill använda resultaten. Någorlunda säkra jämförelser över tid 

kräver t .ex. flera tusen enkäter. Vill man bara få värden för sin kommun även 2021, och kunna 

jämföra dem med regionnivån, så behöver kommunerna beställa cirka 800 enkäter. 

Kostnad: ca 69 kr per enkät. (alltså 55 200 kr för 800 st.) 

Svar önskas senast 4:e november. 

Folkhälsorådet beslutar att inte beställa extra enkäter. Detta för att det ligger dåligt i tiden med 

många andra enkäter på gång (exempelvis medborgarundersökning, enkät om 

visionsrevideringen mm.), risk för enkättrötthet om det kommer ut för mycket. Kostnaden för 

enkäterna bedöms inte vara värd vad vi kan få ut av dem. 

Pierre Ryden: Önskar att även Fredrik Qvist får justera protokollet från och med nu. 

Folkhälsorådet beslutar att detta är okej. Detta kommer att ske elektroniskt varför underskrift 

ej är nödvändigt. 

Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 
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Avslut 

Folkhälsorådet avslutades. 

Juscer.rndes signatur 
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