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Ledamöter

Ann-Christine Fredriksson (M)
Björn Bröne (L)
Catrin Hulmarker (M)
Ewa Thorstensson (M)
Fredrik Qvist (M}, vice ordförande
Lars Glad (M)
Pierre Ryden (S}, ordförande

Övriga ordinarie deltagare

Annika Törn er, Vård- och omsorgschef
Charlotte Warling, chef Arbete och Socialtjänst
Christina von Tell, folkhälsostrateg
Eva Ulfenborg, kommundirektör
Lena Gustavsson, chef Folktandvården Hjo
Magnus Rosen, chef Närhälsan Hjo
Marie-Louise Brage, Skolchef

Lisbeth lder (v)

Frånvarande

Petra Andre, chef Hälsocentralen Hjo
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Paragrafer
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Presentation: Nulägesinformation om folkhälsoarbetet
Christina von Tell presenterade pågående folkhälsoarbete för att ge ledamöterna en uppdatering
kring nuläget.
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Diskussion om budget och prioriterade satsningar
Nu när vi snart är vid halvåret har budgeten stämts av, dels de medel som spenderats hittills och
de medel som är upptecknade på diverse insatser. Det handlar både om Folkhälsorådets budget
och stimulansmedel för psykisk hälsa (via överenskommelse mellan socialdepartementet och
SKR). Från Folkhälsorådets budget är ca I 00 000 kr oplacerade och från stimulansmedel för
psykisk hälsa är ca 200 000 kr oplacerade. Detta ger utrymme för större satsningar. Följande
förslag lades fram:
•

Föräldraskapsstöd (redan en prioriterad insats, dock ej bestämt hur mycket eller vad
pengarna ska läggas på).

•

Fältverksamhet.

•

Lastcykel att cykla med seniorer/funktionsnedsatta i.

•

Utegym/motorikbana/balansbana till ytterområden i Hjo.

Utifrån detta fördes en diskussion. Ingen hade något ytterliga förslag. Vad gäller
utegym/motorikbana/balansbana till ytterområden i Hjo så är det något som ryms inom
kommunens ordinarie budget och därför inte behöver finansieras med folkhälsomedel. Lastcykel
var alla överens om att satsa medel på. Även fältverksamhet anses prioriterat och där kan årets
medel gå till punktinsatser kopplat till vissa tillfällen, samtidigt som man jobbar på en långsiktig
lösning med fältassistenter/mobila fritidsledare eller dyl.
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Beslut vid föregående möte
Följande beslutades vid föregående möte:
• Folkhälsorådets årsberättelse för 2020 godkändes.
• Beslut om att anmäla intresse att vara värd för Folkhälsokonferens 2023.
• Fastställande av tider för kommande Folkhälsoråd: I 0:e maj och 4:e oktober 08.30-12.
Hjo kommun blev inte värd för folkhälsokonferens 2023, detta gick till Skövde som hade varit
värd längre tillbaka i tiden än Hjo. Annars inget att kommentera på.
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Information från strategigruppen
Eva Ulfenborg informerar: Senaste mötet var 16:e mars. Det finns en ide om att utveckla
samverkan mellan folkhälsa i Skaraborg och högskolan i Skövde, detta har strategigruppen haft
två möten med Högskolan i Skövde om. Tanken är en gemensam arena för forskning inom
folkhälsa. Det handlar om att ta tillvara på utvärderingar/projekt och sprida detta, både
framgångar och motgångar. Dra lärdom av varandra. Även hitta gemensamma forskningsytor.
Strategigruppen undersöker möjligheter att anställa unga Skaraborgsutvecklare.
Information angående kraftsamlingsområdena:
Friska barn i Skaraborg: Har tagit fram en webbaserad utbildning i två delar - Känsla för mat och
prat. Haft presentation för skolgruppen. En översikt om Coronapandemins inverkan på fysisk
aktivitet har tagits fram.
Åldrande med livskvalite: Ofrivillig ensamhet är angeläget att jobba med. Många sitter hemma
och tar sig inte ut. Har dialog med civilsamhällesaktörer.
Psykisk hälsa: Arbete pågår tillsammans med Göteborgs universitet, MHV, psykologenhet, BHV.
Vill fortsätta inom skola/förskola kopplat till föräldraskapsstöd och fullföljda studier. Unga
kvinnor har psykisk ohälsa, funderar på att ha utvecklingsprojekt inom det.
Fullföljda studier: Dialoger ska utföras inom Skaraborg. Inventera pågående satsningar för att
uppdatera den digitala kartan.
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Information från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (ÖHSN)
Fredrik Qvist informerar om att ÖHSN har haft ett antal möten sedan senaste folkhälsorådet.
Folkhälsoavtalen som nämnden har med alla kommuner i Skaraborg har gällt 2018-2021 med
automatisk förlängning om det inte sägs upp. Ingen har sagt upp avtalen så de förlängs 20212023.
Det mesta på ÖHSN:s möten handlar om Corona. Man har under rådande tid haft behov av att
koncentrera personal i jourcentraler till färre utbudspunkter, främst pga personalprist och mer
omfattande arbete med vaccinationsplanering och smittspårning. Man förlänger nu möjligheten
att stänga ned jourcentraler till och med 2021-12-31, men det måste finnas minst en jourcentral i
Skövde och en i Lidköping.

Justerandes signatur

Utd ragsbestyrkande

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 ( 11)

2021-05-10

Folkhälsorådet
Fhr § 6

Information från ledamöterna
Lars Glad: Finns en lösning i sikte för vågb rytaren, upphandling om renovering klar. Hanterbar

kostnad. Jobb sker i kommande vinterperiod, höst 2021 till vår 2022. Estridskolan + ombyggnad
Korsberga skola rullar på, följer tidsplan och ekonomisk plan. Hur utveckla skolgård på övriga
skolor på sikt då deras inte kommer att vara lika moderna eller bra som den nya? Tittar på GC
vägar i annat tempo än tidigare. Ev. förhöjt kors på Falköpingsvägen där många barn korsar.
Strömsdalsvägen ska breddas (inkl. gångbana) från Hjo mekaniska upp till Skogsvägen - ska ske
nu i år. Korsningen Skogsvägen/Strömsdalsvägen är en lurig korsning, där ska man göra ett
förhöjt kors för att få hejd på trafiken. Fråga kring hur man kan knyta ihop vägen från Ringvägen
ned mot Torggatan/Torget? Avfallshantering Östra Skaraborg - ny förbundsordning på remiss.
Ska byta namn. Vill få med medborgarna i återvinning mer.
Ewa Thorstensson: Kön till boenden ser normal ut, fyra till somatisk och fyra till demens varje
månad, VoO klarar av det. Fått mer timmar att göra inom hemvården, ej fler personer men de
behöver mer hjälp. Problem med att få sommarvikarier till vården. Skapat ett kvalitetsråd. Jobbar
med heltid som norm.
Björn Bröne: Rullar på inom bygglovsenheten. En del detaljplaner på G, b.la. spa på Bellevue

och detaljplan på Knäpplan. Trycket är hårt på att flytta till Hjo, nya tomter behövs.
Ann-Christine Fredriksson: Hårt tryck på skolan. Nya sätt med smittspårning/provtagning.

Högstadiet har distans, 9:an på plats hela tiden, 7:an och 8:an växelvis. Nytt gymnasieavtal tagits
beslut om. Förändringar inom vuxenutbildning. Mycket som händer inom skolans lokaler, b.la.
Korsberga, Estrid Ericsson, samlingssalen i Gate (påverkar idrottsverksamhet i Fågelås skola).
Samordningsförbundet har blivit ett stort förbund som innefattar hela Skaraborg. I Hjo berörs vi
av tre projekt: Crescocreare, Promise Hjo och SAR.
Catrin Hulmarker: Covid-19 dominerar fokuset. Känner oro över bieffekter från pandemin,

t.ex. undervisningsskuld, ökande orosanmälningar, psykisk ohälsa osv. Budgetarbete på G, rätt så
tufft nu. Måste prioritera och se över vad vi gör. Ser en trend för utomhusaktiviteter. Ska
utveckla strandpromenaden i söder. Gjort en inventering runt Mullsjön och kollat på
utvecklingsmöjligheter. Utegym på G! Parkeringsavgifter på Strömpartären är en het potatis, det
är en del i cykelstrategin. Det handlar om att få till en bättre miljö, få människor att lämna bilen
hemma. KTF-chefen finns inte med i Folkhälsorådet, borde inte han vara med? Välkommet och
viktigt att dra igång med aktiviteter för seniorer, måste tänka på att vara riggade för
utomhusaktivitet!
Utdragsbestyrlunde
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Magnus Rosen: Närhälsan har väldigt mycket att göra i och med vaccination. Önskar få mer
vaccin än vad man fått hittills. Vaccinerat stort antal av seniorerna. Har prioriterat att ringa
seniorer snarare än webbokning. Men nu finns det webbokning för 55+. Har även beställt vaccin
för kommunens sommarvikarier, dock var det väldigt få av de yngre som ville vaccinera sig.
Vaccinerar i lokaler bakom Närhälsan samt inne på vårdcentralen, sex vaccinatörer och sex
administratörer. Haft en pilot i fredags som gick mycket bra. Volontärtorget och Susanne Ryden
har hjälpt till med vaccinationsvärdar - bra samarbete med kommunen. Kommer att ha en
vårdskuld efter vaccination, t.ex. diabetes/KOUhypertoni årskontroller som fått skjutas på. Hade
ett Covid-utbrott i Hjo runt påsk men det har sjunkit tillbaka nu.

Catrin H: Hur ska vi få sommarvikarier att vaccinera sig?
Annika T: Vi kan inte tvinga, vi får ringa runt och försöka övertyga (de som ska jobba inom
SÄBO, de som jobbar inom hemvården är inte prioriterade). Måste jobba med detta nu i
veckan.
Fredrik Q: Tryck inte på för mycket angående vaccination för då kanske man avskräcker
några från att sommarjobba inom VoO.
Magnus R: Vissa har blivit felinformerade, trodde att det var Astra Zeneca de skulle få, men
det är Pfizer. Det har kort hållbarhet så doserna måste göras av med.
Lars G: Framtidens vårdmiljö, vilka optioner ska vi ha? Det är dyrt (extrema kostnader) men
vi borde ha alla eller?
Eva U: Ser ingen möjlighet att gå in i optioin 3 för det är alldeles för dyrt.
Annika T: Instämmer. Även det att väldigt få kommuner har anslutit sig vilket påverkar.
Lars Glad: Kärnfrågan är om vi klarar oss på längre sikt ifall vi inte går med i alla optioner?
Catrin H: Har varit enorma summor pengar utan att man vetat vad man får och därför har
många tackat nej. Vore även bättre om man tog ett nationellt grepp om detta.
Lena Gustafsson: Tandborstning på förskolorna rullar på. Har erbjudit flourlackering till

skolorna men de har tackat nej just nu, förhoppningsvis kan det påbörjas igen efter sommaren.
Kommer att få en puckel av seniorer som behöver tandvård efter sommaren när de vaccinerats.
Finns en tandvårdsklinik i Skövde som tar emot Covid-sjuka just nu, folktandvården har Online
möten också. Ska få renoverade lokaler med byggstart januari 2022.
Charlotte Warling: Ökat behov av försörjningsstöd samt mer orosanmälningar kring barn och
unga, troligtvis kopplat till pandemin. AoS har utvecklat fler digitala stödinsatser under året, b.la.
digital ABC-utbildning. Börjat kolla på hur man kan öppna upp verksamheter igen.
Annika Törner: Lugnt på Covid-fronten just nu, vaccinet har fått effekt. Vaccinerar personal

fortfarande (dos 2) + sommarvikarierna. Rödingen planeras för öppnande när läget tillåter, t.ex.
fikaträffar. Renovering/ansiktslyft sker av lokalerna. Jobbar med heltid som norm, ett stort
Justerandes signatur
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projekt som är kommunövergripande men VoO är först ut. Stor kulturresa att ändra i VoO:s
schemaläggning. Ofta går personal in med negativ inställning in i workshops men kommer ut med
positiv inställning. Detta är kopplat till sjukskrivningar och jämställdhet.
Fredrik Q: I Tidaholm lät man folk välja om de villa gå upp till heltid, föll inte väl ut
ekonomiskt. Bättre att alla går upp till I 00 % eller avstår.
Marie-Louise Brage: Haft hög arbetsbelastning i och med Corona. Jobbar med kartläggning +

att "kyla ned" verksamheter. Klasser räknas som nära kontakt. Har partiell distansundervisning
för 7-9, mål att öppna upp för full närundervisning 17:e maj. Planerar för betygssättning,
skolavslutning på säkert sätt, fritid under sommaren samt planering för nästa läsår. Ska avrunda
skolans projekt med We have a dream, ha evenemang på Kulturkvarteret.
Eva Ulfenborg: Hjo hade klarat sig väldigt bra med Corona men fick en hög topp kring påsk,

nästan värst i Västra Götaland, men vi fick ned smittalet på några veckor. Fått beskrivet av
smittskyddsläkare att Hjo är en framgångssaga. Spekulerar i hur vi kommer att jobba i höst,
under vilka former. Tittar på hur kommunen kan öppna upp framöver, bl.a. Kulturkvarter och
bad. Svante Andren ska gå i pension, rekrytering ska startas upp snart men det tar tid så nästa
person
kanske
inte
kommer
på
plats
förrän
årsskiftet.
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Övriga frågor
Folkhälsorådet i Tibro bjuder in till en halvdag om psykisk hälsa och suicidprevention, 20:e maj
kl. 12-45-16.10. Vi är välkomna att delta om vi vill!
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Avslut
Folkhälsorådet avslutades.
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