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Presentation: Folkhälsorådets uppdrag och syfte 
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Inger Hannu, enhetschef för Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg (VGR), gästade 

folkhälsorådet och informerade om folkhälsoarbetet på Skaraborgsnivå, avtalet mellan östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna samt olika upplägg på folkhälsoråd. Hon svarade 

på frågor och förde ett samtal med folkhälsorådet i Hjo om fördelar och nackdelar med olika 

sätt att sätta samman ett råd och hur man sedan bedriver arbetet på bästa sätt. 

juster.mdes signatur Utdragsbesryrk.ande 
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Diskussion om Folkhälsorådets sammansättning. 
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Utifrån Inger Hannus föredrag och tankar startades en diskussion inom rådet kring vilka som är 

medlemmar, hur ofta råden hålls och viktiga aspekter av folkhälsorådets arbete. Man är nöjd 

med hur rådet fungerar men saknar verksamhetschefer från två områden: samhällsbyggnad och 

kultur, turism och fritid . Antal möten per år (tre, innefattandes två "vanliga" råd + en 

utvecklingsdag) bedöms vara tillräckligt. Det är viktigt att representation är bred och närvaron 

hög. 

Beslut: Rådet beslutade att utöka sina medlemmar med verksamhetschef för kultur, turism och 

fritid samt verksamhetschef för samhällsbyggnad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Genomgång av + diskussion kring Folkhälsoplan 2022 

Christina von Tel1 föredrog förslag till folkhälsoplan 2022, vilken antogs utan anmärkning. 

Justerandes signatur Utdragsbesryrlande 
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Information från strategigruppen 
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Eva Ulfenborg informerar: i november kommer politiskt beslut inom modellsamverkan att fattas 
kring en samverkan mellan högskolan i Skövde och modellsamverkan. 

Information angående kraftsamlingsområdena: 

Friska barn i Skaraborg: Planerar en konferens riktad till samhällsbyggnad. Har ett projekt på 

gång om att erbjuda Västra Götalandregionens "Matkasse" till familjecentralerna tillsammans 

med utbildning. 

Åldrande med livskvalite: Fortsätter med LFA-workshoppar till de kommuner som är 
intresserade. Hjo har redan haft detta och lyfts fram som gott exempel. 

Psykisk hälsa: Arbete pågår tillsammans med Göteborgs universitet, MHV, psykologenhet, BHV. 
Vill fortsätta inom skola/förskola kopplat till föräldraskapsstöd och fullföljda studier. Vill stärka 
koppling till suicidprevention. 

Fullföljda studier: Har spelat in föreläsningar som man som kommun kan använda sig av. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Information från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (ÖHSN) 
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Fredrik Qvist informerar om att det tagits beslut kring vårdöverenskommelser, det nya är kring 

bedömning av kognitiv funktionsnedsättning, digitala tjänster, Hälsocoach online och 

barnskyddsteam. 

Lisbeth lder informerar om att BVC jobbar med uppföljning av nyfödda och har ett universellt 

program där olika bedömningar görs, dock genomförs ej hörselbedömning trots att det ingår i 

programmet. Uppföljning visar att i Hjo vaccineras nästan I 00 % av barnen, 85 % av mammor 

screenas för förlossningsdepression, 40 % av de som erbjuds enskilt samtal (både mammor och 

andra föräldern) tackar nej till detta, det råder en låg läkartillgång bland barn i Hjo, andelen 

mammor som ammar sina barn sjunker till 20 % efter 6 månader. 

Junerandes signatur Utdngsbescyrkande 
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Information från ledamöterna per verksamhetsområde 
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Övergripande ledning (Catrin Hulmarker och Eva Ulfenborg): Går bra med bygget av 

nya Estrid Ericssonskolan, både själva skolbyggnaden men även skolgård/omgivning som ska 

uppmuntra till rörelse. I kommande budget finns medel för att se över alla skolgårdar i Hjo och 

göra dem mer attraktiva och rörelsefrämjande. I kommande budget finns även medel till 

utomhusgym och upprustning av banvallen. Kulturveckor har precis genomförts med gott 

resultat, de vad välbesökta. Utvärdering av arbete under pandemi ska ske, vad har gått bra och 

vad har gått mindre bra? Vad kan vi ta med oss? Från och med idag startar arbete på plats igen. 

Många nya chefer har tillkommit i ledningsgruppen, de ska därför börja jobba mer aktivt med 

ledarmodellen. 

Vård och omsorg (Annika Törner): Rödingen har öppnat igen efter att ha varit nedstängd 

ett långt tag. Under nedstängningen skedde en renovering av lokalerna. Numer finns även fyra 

seniorcoacher som ska arbeta b.la. med friskvård för äldre. Boende på SÄBO ska vaccineras med 

tredje dos Coronavaccin. De säger nej till besöksgrupper och personalen har fortfarande 

munskydd på sig när de arbetar. Verksamheten får ej föra statistik över vilka som har vaccinerat 

sig eller ej, men känslan är att av de som är fast anställda är vaccinationstäckningen stor. 

Verksamheten måste arbeta med personalens mående, pandemin har slitit hårt på dem och 

många har ej mått bra och haft högre sjukfrånvaro. 

Barn och utbildning (Ann-Christine Fredriksson och Stina Lennartsson): Alla elever 

har börjat på plats. Skolan får ej ha distansundervisning förebyggande och har ej behövt ha det 

åtgärdande (alltså ej behövt stänga ned verksamhet ännu). Finns gurgeltester som de kan 

genomföra om någon elev upptäcks vara smittad. Elever är hemma vid förkylningssymtom vilket 

leder till högre frånvaro. Vaccination från åk 6 och uppåt på gång. Förskolor och skolor har 

jobbat med We have a dream/Hjo have a dream. Kvalitetsenkät har genomförts i förskolorna 

och resultatet visar ett en majoritet är positiva (föräldrar etc.) Planerar flytten med Estrid 

Ericssonskolan . Förskoleklass på Redarvägen ska stängas ned, två till Guldkroksskolan, en till 

Estrid Ericsson. Det ska bli omflyttningar på Guldkroksskolan också. Ann-Christine och Catrin 

har besökt elevrådet, ska försöka göra det återkommande samt även besöka de andra skolorna 

och förskolorna. 

Arbete och socialtjänst (Charlotte Warling): Enkät till föräldrar 0-6 år skedde i våras. 

Digital ABC-föräldragrupp på gång! Dialogenpersonal ska ut på förskolornas föräldramöten och 

informera om sin verksamhet. Arken öppnas upp för både utomhusaktiviteter och 

inomhusaktiviteter. Kommunen har skickat in en förlängningsansökan för Promise Hjo 

Justerandes signa.tur Utdragsbestyrkande 
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(prerehab) till samordningsförbundet). Projektet Cresco Creare, för individer narmare 

arbetslivet, fortlöper. Fått pengar för ungdomsjobb, ska dra igång via AME i höst. Målgrupp är 

ungdomar från låg socioekonomisk status. Oroande utveckling av orosanmälningar kring barn 

och våld. 

Samhällsbyggnad/teknisk service (Lars Glad): Estrid Ericssonskolan ska slutbesiktigas i 

november. GC-vägar kring skolan måste inventeras/utvecklas. Mål att bygga GC-väg från Estrid 

Ericssonskolan ned mot torget. Många vill flytta till Hjo, tomter på Knäpplan är redan slut. 

Förberedelser tomter nedanför Knäpplan görs. Utvärdering av parkeringsavgifter i hamnen har 

gett positivt resultat. Arbete med vågbrytaren ska ske i vinter. Hamnen är ej färdigmuddrad, 

viktigt att vara ute i god tid med tillstånd. Pilotprojekt sker på vattenreningsverket, hur mycket 

läkemedel kan man rensa? 

Plan och bygg (Björn Bröne): Under pandemin har manga byggt vilket märkts av i 

verksamheten. Samtidigt tycks hemarbete inte ha fungerat så bra för vissa medarbetare då detta 

lett till minskning i produktivitet. 

Primärvård, Hälsocentralen (Petra Andre): Det har varit oerhört mycket att göra under 

pandemin och verksamheten ligger efter i arbetet. Man börjar nu även planera inför 

influensavaccinering. Man börjar med riskgrupper och dessa erbjuds ett ännu starkare vaccin. 

Coronavaccination av 12-åringar och uppåt på gång. Utvecklar digital verksamhet (läkarbesök) 

men det är inte en så stor efterfrågan på det ännu. 

Folktandvården (Lena Gustavsson): Jobbat under pandemin med särskilda restriktioner, 

varav vissa rutiner kommer att stanna. Folktandvården har stort projekt (Folktandvården 2030) 

inom vilket man gör enkätundersökningar och har pilotkliniker med bland annat 

hälsopromotörer. Önskar börja med uppsökande verksamhet mot seniorer via t.ex. Rödingen. 

Vill få till utbildning för personalen inom vård och omsorg, men det går inte så bra (de tackar 

nej). Har börjat leta nya lokaler för renovering av nuvarande verkar inte gå. Lena ska gå i pension 

I :a mars, rekrytering av ny tandvårdschef påbörjad. Nu har de full bemanning, glädjande. Lånar 

även en del tandläkare från Göteborg. 

Justerandes signa.tur Utdragsbescyrkande 
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Beslut vid föregående möte 

På föregående möte togs följande beslut: 

• Avsätta medel till lastcykel för seniorer. 
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o Har köpts in och står vid Villa Rosell. Dock används den inte i så stor utsträckning 

som man kan önska. Just nu undersöks möjlighet att frivilliga kan komma och ta med 

seniorerna ut på cykeltur. 

• Avsätta medel till fältverksamhet. 

Justerandes signatur 

o Punktinsats skedde i våras i samband med skolavslutning. Man ser inget behov från 

socialtjänsten att göra ytterligare insatser i år. 

Utdragsbestyrlcande 
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Christer Svensson (kultur-, turism och fritidschef) och Mattias Persson (fritidsutvecklare), 

gästade rådet och berättade deras tankar kring utveckling av den öppna fritidsverksamheten i 

Hjo. Det har gått ett rykte om att fritidsgården ska stänga, vilket inte är sant. Hästterminen 

2020 genomfördes LUPP-enkäten med alla högstadieelever i Hjo, den visade att 8 av I 0 elever 

aldrig besöker fritidsgården. Besöksstatistik visar även att mindre än en femtedel av 

fritidsgårdens besökare är tjejer (år 2019). Man har sett att den öppna fritidsgården skulle 

behöva vara på fler platser för att möta ungdomar och inte vara bundna till just stationen. Man 

vill nå fler ungdomar på ett bättre sätt. Samtidigt handlar det även om kvalite framför kvantitet 

då man vill nå de barn och unga som främst behöver det, med ett jämställdhets- och 

funktionshindersperspektiv. En annan viktig utvecklingspunkt är att arbeta mer coachande och 

stötta barn och unga att själva arrangera fritidsverksamhet och förverkliga sina ideer. Därför har 

ett utredningsarbete påbörjats som handlar om "hur använder fritidsverksamheten sina resurser 

på bäst sätt?", vilket man inom kort kommer att be om ett formellt uppdrag kring från politiken. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrlunde 
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Fastställande av tider för Folkhälsoråd 2022 

Följande tider fastställdes för kommande års folkhälsoråd: 

• 21 :a februari kl. 08.30-12 

• 25:e april kl. 9-15 

• I 0:e oktober kl. 08.30-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Avslut 

Folkhälsorådet avslutades. 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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