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Folkhälsorådet
Plats och tid

Microsoft Teams, kl. 08.30-11

Beslutande

Ledamöter

Pierre Ryden (S), ordförande
Fredrik Qvist (M), vice ordförande
Lisbeth lder (V)
Catrin Hulmarker (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Ewa Thorstensson (M)
Lars Glad (M)

Övriga ordinarie delt1gare

Lena Gustavsson, chef Folktandvården Hjo
Magnus Rosen, chef Närhälsan Hjo
Petra Andre, chef Hälsocentralen Hjo
Eva Ulfenborg, kommundirektör
Annika Törner, Vård- och omsorgschef
Charlotte Warling, chef Arbete och Socialtjänst
Christina von Tel1, folkhälsostrateg
Björn Bröne (L) - meddelat förhinder

Frånvarande

Underskrifter
Paragrafer
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Fhr § I

Presentation av Folkhälsorådets årsberättelse 2020
Christina von Tell föredrog folkhälsorådets årsberättelse för 2020. Den godkändes utan
anmärkningar. Synpunkter som uppkom var att vi fått mycket folkhälsoarbete gjort för pengarna,
trots att det blev över medel från budgeten. God samverkan har skett med och mellan
kommunens verksamheter samt även externa aktörer.

En fundering för framtiden uppkom kring att intresset för vinterbad ökat och vuxit sig stort
under 2020. Vinterbadarna funderar på att bilda en förening och skulle vilja ha en bastu. Som
kommun bör vi stötta detta och ta tillvara på det stora engagemang som finns. Det är ett gott
initiativ ut hälsosynpunkt då det främjar samvaro mellan människor och meningsfull fritid. I vidare
dialog bör fritidsverksamheten kopplas in.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 ( 14)

2021-02-08

Folkhälsorådet
Fhr § 2

Presentation av Folkhälsobokslut i Skaraborg
Christina von Tell informerade i korthet om det folkhälsobokslut som togs fram på
Skaraborgsnivå 2020 och som ligger till grund för östra hälso- och sjukvårdsnämndens inriktning
framöver. De prioriterade områdena för Skaraborg är föräldraskapsstöd, främja invånares
delaktighet och inflytande, regional samverkan kring fullföljda studier samt att motverka ofrivillig
ensamhet.

Justerandes signatur

Ucdragsbestyrkande
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Nedslag i resultatet från Hälsa på lika villkor 2020
Christina von Tell presenterade några resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika
villkor som genomfördes senast våren 2020. Inga kommentarer uppstod kring detta. Exempel på
saker som lyftes fram är att andelen dagligrökare minskat, andelen med riskabla alkoholvanor
minskat, mer än hälften av den vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, kvinnor skattar sin
hälsa som sämre än mäns och att 92 % av Hjoborna ( 16-84 år) är nöjda eller mycket nöjda med
sina liv, topp fyra i Skaraborg.

Ucdragsbescyrkande

Justerandes signatur
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Uppföljning av tandborstning i förskolorna
Marie-Louise Brage informerade: det finns beslut om att tandborstning ska ske i förskolan som
planerat trots Corona. Det handlar inte alltid om regelrätt tandborstning, framförallt för de små
barnen, utan kan vara att de får flour i munnen. Ifall sjukdom skulle bryta ut på förskolan
(exempelvis magsjuka, vinterkräksjuka eller dyl.) så gör man uppehåll. I april kan flourlackering på
äldre barn återupptas.
Lena Gustavsson tipsar om att det är okej för barnen att ta med en tandborste hem ifall de vill.
Vissa kanske inte har tillgång till tandborste hemma.

Justerandes signuur
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Beslut vid föregående möte
•

Ny folkhälsoplan antogs.

•

Beslut om att inte beställa extra enkäter för HLV 2021.

•

Även vice ordförande får justera protokollen från folkhälsoråden, okej att det sker
digitalt.

Utdragsbestyrkande

Just.erandes signatur
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Information från strategigruppen
Hade senast möte den I I :e december 2020, nytt möte sker imorgon 9:e februari. Susanne
Sandgren från kommunalförbundet kommer att leda arbete med fullföljda studier 2.0, därför
hoppar Åsa Jellinek in som processledare på de delar som Susanne haft. 16:e april kommer det
att vara en digital folkhälsokonferens som Grästorps kommun står värd för.

Ju scerandes signa.tur

U[dragsbestyrkande
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Fhr § 7

Information från östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Det finns ett uppdrag på gång kring att försöka förbättra tillgängligheten inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP). Ett förslag är att samköra inflödet till BUP från de olika delregionerna.
Ett bekymmer i Skaraborg är att få personal till verksamheten (psykologer + sjuksköterskor).
Det är ofta så att de bor i Göteborg och pendlar till Skaraborg och så fort det dyker upp ett
jobb närmre deras boendeort så slutar de. Nu ser man dock en öppning i och med de digitala
arbetsformerna som börjar ta fart, att man skulle kunna arbeta mer digitalt och då använda sig av
personal på annan ort.

Justerandes signa.tur
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Information från ledamöterna
Lars Glad: Tekniska utskottet konstaterar en bra vinter hittills, det ser bra ut inför sportlovet.

Stora projekt rullar på enligt plan. Ny skola växer fram. Vågbrytaren har bra utgångsläge,
Länsstyrelsen går med på att kommunen hantera det själv och då kan arbetet börja i december
2021. Knäpplan-Lundby bör knytas ihop vad gäller tomter. Man behöver se över GC-nät, vilket
görs i och med den nya cykelstrategin som är framtagen och ska beslutas om under våren.
Avfallshanteringen är gemensam för östra Skaraborg, ny förbundsordning tas fram. Invånarna
måste bli bättre i det förebyggande arbetet för att minska volymen avfall som måste tas omhand
om.

Eva Torstensson: Vård och omsorg har klarat sig bra i Hjo vad gäller Covid. Alla brukare har
fått första sprutan. Man har ingen kö till boenden längre. Det finns ett uppdrag i hemtjänsten, där

man ser över arbetssätt och processer. Lugnt överlag, rullar på.

Ann-Christine Fredriksson: Högstadiet har haft distansundervisning sedan innan jullovet, nu

är de tillbaka i skolan växelvis (en årskurs åt gången). Det kommer att fortsätta så även efter
sportlovet. Lägre åldrarna är i skolan. Flera nya rektorer på plats.

Catrin Hulmarker: Det har varit mycket fokus på Covid-19, ledningsgruppen träffas fortsatt

tisdagar och fredagar för att stämma av. Hittills har Hjo haft lite smittspridning i verksamheterna.
Smittspårning sker via en viss grupp, det rullar på. Hemarbete gäller fortsatt för alla som kan.
Alla mår dock inte bra av att jobba hemifrån. Som chef måste man vara extra vaksam för att se
hur medarbetarna verkligen mår. Det är en utmaning med att man inte kan träffas, exempelvis
vad gäller utredningen av Guldkroksområdet. Näringslivet måste rustas för fortsättningen, hur
kan vi underlätta för företagare och näringsidkare framöver? Ett exempel är att underlätta kring
myndighetsutövningsutgifter {t.ex. tillstånd, tillsyn). Jobbar med näringslivsstrategi, vilken kanske
får döpas om. Ny tjänst på gång som ska vara. nav i det arbetet. Att satsa på framtiden får stå
tillbaka litegrann p.g.a. akuta hanterandet av pindemin, men vi måste satsa på det också nu när
det gått så lång tid.

Charlotte Warling: AoS vill nå fler målgrupper med föräldraskapsstödet (ABC). Flera

verksamheter stängda, t.ex. AME och öppna förskolan, men utomhusaktiviteter sker. Har även
startat igång digitala mötesplatser och forum. Startar upp projekt med Samordningsförbund,
Crescocreae. Det riktar in sig mot personer med psykisk ohälsa. De får en specifik metod för
att komma in på arbetsmarknaden eller studera. Ny socialtjänstlag på ingång, ska träda i kraft
2023, i den är det fokus på förebyggande och tidiga insatser. Hjo har varit remisskommun, ser
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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att man behöver definiera hur kommunerna ska arbeta med det förebyggande och tidiga insatser.

Annika Törner: Vård och omsorg arbetar mycket med hantering av Corona. Lugnt läge just

nu.

Fåtal

smittade

vilka

hanteras

bra.

Får

vaccination

dos

två

snart.

Väntar

på

personalvaccinationer nu, kan kanske komma igång v 8 eller 9, har blivit försenade. Har stängt
dagverksamheter men hittat alternativa lösningar, t.ex. flyttat ut personal på boenden osv.

Marie-Louise Brage: Flera insatser/projekt på gång som Christina berättat om tidigare. Annars

fokus på distansundervisning. Vissa elever tycker det är bättre men andra inte klarar det lika bra.
Barn och utbildning har tagit fram rutin tillsammans med socialtjänsten om hur man ska jobba
kring utsatta elever. Estrid Ericsson skolan växer fram, både byggnaden + organisationen. Stor
satsning på värdegrundsarbete, från förskolan upp till vuxenskolan, t.ex. We have a dream (ska
mynna ut i utställning Hjo have a dream). Jobbar med samsyn i ledarskap i klassrum och
nolltolerans kring kränkningar, både utifrån forskaren Helen Jenvens modell och Henkel (alla
rätt). Många nya rektorer på plats. På kommunalförbundet pågår arbete med fullföljda studier

2.0.

Lena Gustafsson: Folktandvården har fått egna tandläkare, även lånat från Göteborg. Pandemin

har påskyndat digital utveckling, t.ex. digital konsultation. Har inte varit på öppna förskolan, ser
fram emot att komma ut igen när det går. Uppsökande verksamhet igång sedan i höstas. Önskar
mer engagemang från personal (inom äldreomsorg) vad gäller munvård. Mindre ombyggnad på
gång. Är trygga i arbetsplatsen och klarat sig från Covidsmitta bland personalen, är noga med
munskydd osv.

Petra Andre: Konstigt år, verksamheten påverkad varje dag. Höga skyddsrutiner. Gör mer

hembesök än förut,

träffar "friska"

personer digitalt.

Covid-provtagning, smittspårning,

antikroppstest, skiljer detta från vanliga verksamheten genom att hålla till i smedjan. Vet inte
riktigt när vaccin för personal kommer.

Magnus Rosen: Verksamheten präglad av Covid. Varit förskonade i personalgruppen, bara

enstaka smittfall men inget utbrett. Ser framför sig en mastodontvaccination. Samarbetar med
Hälsocentralen. Fas 2 vaccination har ändrats, sen fas 3 riskgrupper och "stora massan" fas 4.
Önskar hyra lokal av kommunen för att kunna vaccinera under fas 4. När man tar Covid-vaccin
måste man sitta kvar i 15 min, vilket måste ske på säkert sätt. Digitalisering av vårdbesök börjar
denna vecka, man kan boka in möten med personal på Närhälsan digitalt. Ombyggnad på gång av
lokaler.
Kommentar från Pierre och Eva U: Lokaler kommer att fixas (troligtvis via Lilla Park).

Juscerandes signatur

Ucdragsbescyrkande
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Eva Ulfenborg: Snart jobbat ett år som kommundirektör, i april. Känns bra att Hjo hittills
klarat sig förhållandevis bra under pandemin, stor eloge till alla. Visionsarbete har dragits igång.
men man har fått pausa medborgardialoger kopplat till det. Man får se över hur dessa kan göras.

Ett möte ska ske för att diskutera frivilligverksamheten i Hjo, och göra ett omtag så att man inte
tappar de frivilliga. Ny kommunpolis har börjat - Irene Broberg, mycket engagerad och
samverkansvillig. Vill förbättra det förebyggande arbetssättet.

Justenndes signatur

Ucdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Fråga från enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg ifall Hjo kommun vill anmäla
intresse för att vara för folkhälsokonferens 2023?

Folkhälsorådet ställer sig positiva till detta och beslutar att vi ska anmäla vårt intresse.

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av tider för kommande folkhälsoråd
Följande tider beslutades att ha kommande folkhälsoråd:
•

I 0:e maj kl. 08.30- I 0

•

4:e oktober kl. 08.30-10

Justerandes signatur
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Avslut
Folkhälsorådet avs Iutades.

Justerandes signatur
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