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Välkomnande av nya ledamöter 
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Christer Svensson, Kultur-, turism-, och fritidschef, Jonas Sjölin, Samhällsbyggnadschef samt Ivan 
Opacak, tillträdande klinikchef på Folktandvården i Hjo välkomnades som nya ledamöter in i 
Folkhälsorådet. 

Justenndet sign1tur Utdngsbcstyrlandc 
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Folkhälsorådet 

Fhr § 2 

Presentation av Folkhälsorådets årsberättelse 2021 

Folkhälsostrateg Christina von T ell föredrog Folkhälsorådets årsberättelse för 2021. Denna 

antogs utan anmärkningar. 

Kommentarer från ledamöter: 

• Angående indikatorerna: 

o Övervikt/fetma hos barn oroande och måste följas. 

o Andelen tjejer som fullföljer gymnasiet går ned över tid. Kommentar från 

Marie-Louise Brage att man även får ta hänsyn till ingångsläget (dvs 

meritvärdet när de började gymnasiet). 

• Angående suicidprevention. Lars Glas som är med i Tibros folkhälsoråd lyfter ett 

gott exempel därifrån där man höjer kunskapen i frågan hos hela personalen. 

• Diskussion om tandborstning i förskolan. Folktandvården vill ha en kontaktperson 

hos förskolan som de kan prata med. 

• Munhygien på äldreboende. Folktandvården fick skriva avvikelserapport för Villa 

Rosell då munhygienen var dålig där. Dock var den bra på Sigghusberg, alltså kan det 

skilja mycket mellan boenden. Annika Törner tar med detta till Vård och omsorg. 

Justcnndcs signatur Utdr.agsbcscyrkande 
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Sammanfattning av rapporten Hur har pandemin påverkat invånarna 
i Västra Götaland? 

Folkhälsostrateg Christina von Tell sammanfattade Västra Götalandsregionens rapport Hur har 
pandemin påverkat invånarna i Västra Götaland? 

Reflektioner: 

• Oroande att övervikt ökar. 

• Risk att de som varit ensamma innan blir ännu mer ensamma under pandemin. 

Jusccnndcs signatur Utdngsbestyda ndc 
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Skolchef Marie-Louise Brage berättade om det delregionala arbetet med Fullföljda studier samt 
Hjos del i det hela. 

Det började med att Töreboda arbetade fram ett koncept kring trygghet och studiero 
tillsammans med kommundoktorand Helen Jenven. Detta har sedan spridits till flera kommuner, 
Hjo deltog 2015-2018 med diverse aktiviteter, bland annat fortbilda personal för att få samsyn, 
ha tre enkla regler, bilda lärgrupper mm. 

Marie-Louise Brage är tillsammans med skolcheferna i Skövde och Tidaholm samt 
kommunalförbundets Hillevi Larssin och forskaren Fredrik Zimmerman med i en styrgrupp som 
beslutar om det fortsatta arbetet framåt, vilket heter Fullföljda studier 2.0. Man ska ha fyra 
fokusområden framöver: föräldrar som resurs, läsning och språkutveckling, psykisk hälsa samt 
motivation och framtidstro. Man ska arbeta med fyra strategier: ökad kunskap och kompetens, 
metodutveckling och innovation, spridning av metoder och verksamhetsnära kvalitetsarbete 
samt tvärsektoriell flernivåsamverkan för ökad jämlikhet. Skaraborg ska utgöra en delregional 
kunskapsnod inom vilket arbetet bedrivs. 

23:e februari sker en delregional spridningskonferens där goda exempel ska lyftas, varav Hjo 
bidrar med sitt arbete kring Viktiga vuxna i Hjo - föräldraskap och vuxenskap 2.0. 

Justcrandcs signatur Utdngsbcstyrk:andc 
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Information från strategigruppen 
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Kommundirektör Eva Ulfenborg informerar: Kommundirektörsgruppen har haft en workshop 

om social hållbarhet och folkhälsa. Denna har föregåtts av dialoger med nya kommundirektörer, 

tillsammans med Inger Hannu och Susanne Sandgren. 

Det pågår en dialog om att bygga gemensam samverkansplattform mellan Högskolan i Skövde, 

enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg och Kommunalförbundet. 

2022 fortsätter arbete med kraftsamlingsområden. 

Under året sker en avtalsprocess inom vilken frågan om eventuella nya kraftsamlingsområden 

ska lyftas. 

Juncnndcs sii n~tur Utdngsbcstyrk:ind c. 
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Fredrik Qvist (M) och Lisbeth lder (V), ledamöter i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

(ÖHSN), informerade om: 

Nämnden har utlöst en option om ytterligare platser på Hospice Gabriel som bedriver palliativ 

vård. 

ÖHSN har tecknat avtal om samverkan med ungdomsmottagningar med alla kommuner. Sker 

ingen större förändring utan löper på som tidigare. 

Psykiatri flyttar från Falköping till Skövde. 

ÖHSN har fått en rapport från ett projekt om utökade hembesök, socialtjänst och MHV. Har 

gått väldigt bra. 

Utökade hembesök har lyfts i kommunen i samband med SIM-ansökan men det landade i något 

annat då. Ska ha detta i åtanke framöver. 

Justcnndes signatur Utdngsbestyrkilnde 
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Arbete och socialtjänst (Ann-Christine Fredriksson och Charlotte Warling): Ökning 

och höga nivåer av orosanmälningar av barn och unga. Ej unikt för Hjo. Komplexa och 

svårutredda ärenden. 

Promise Hjo är förlängt två år till , vill implementera detta i ordinarie verksamhet. Även Cresco 

Creare finns. 

Förslag om integrerade arbetssätt kring missbruk, ska fattas beslut på delregional nivå om två 

studier (SIP och Mini-Maria). Hjo ska delta om fördjupad studie om Mini-Maria. Under hösten 

kommer förfrågan att ges till kommuner om man vill delta. 

Barn och utbildning (Ann-Christine Fredriksson och Marie-Louise Brage): 

Haft en svår situation i och med pandemin, ansträngt läge i verksamheten. Hög sjukfrånvaro 

bland elever och personal - haft personalbrist och distansundervisning samt behövt stänga 

förskola. Fått uppdrag av politiken att utreda resursskola eller särskild undervisningsgrupp. Fått 

nya kurs- och ämnesplaner i grundskolan, ska underlätta för lärarna. Jobbar med samverkansavtal 

utifrån HÖK 21, med lärarfacket. Invigning av Estrid Ericssonskolan samt öppet hus 5:e mars. 

Renoverat idrottssal Korsberga. Lärcentrum ska eventuellt starta upp med yrkesutbildningar till 

hösten . 

Kultur-, turism- och fritid (Catrin Hulmarker, Pierre Ryden och Christer Svensson): 

Allt fritid arbetar med har med folkhälsa att göra. Omorganisationen med öppna 

fritidsverksamheten löper på enligt plan, dock har fackliga förhandlingar tagit längre tid än 

beräknat. Kommer att ha ett "mellanläge" under våren då det är kort om personal. Nya 

arbetssättet kommer inte att starta under våren, utan blir troligtvis till hösten. Ska upprätta 

utomhusgym under året samt bredda friluftsutbudet. Vill lyfta fram fritidsutbudet mer, t.ex. 

genom JuniHjorkatalog. 

Plan och bygg (Björn Bröne och Jonas Sjölin): 

Ansöks om mycket bygglov. Många vill ha planbesked för nya detaljplaner, t.ex. för att kunna 

bygga bostäder i Silon, utvidga verksamhet i Korsberga eller skapa en bilpool i södra Hjo. 

Har sedan länge funnits ett bostadsunderskott i Hjo, kommunen måste möta trycket. Man har 

fått till ett verktyg i och med markanvisningar, det handlar om att som stad beskriva vad man vill 

se om bostäder. Hjo önskar blanda fler typer av bostäder framöver. 

Samhällsbyggnad/teknisk service (Lars Glad och Jonas Sjölin): 

Jus[cn.ndcs signatur Utdngsbestyrka.ndc 
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Gång/Cykel-vägar är angeläget, trottoaren från Ringvägen· till Torget på gång, oklart hur lång den 

blir. Strömsdalsvägen har en tråkig korsning vid Skogsvägen, detta ska lösas under 2022 med 

troligtvis förhöjt kors. Guldkroksskolan ska få lyft/renovering av skolgården. Lekplatsen i 

stadsparken ska rustas upp under hösten. C-huset på Guldkroksskolan ska rustas upp med bl.a. 

idrottshall. Man ska förlänga långbänken så att den blir längst i landet. Parkeringsplatserna 

utanför ICA har fått en plats för rörelsehindrade, detta har inte respekterats i tillräckligt stor 

utsträckning, varför den ska breddas och förtydligas. 

Vård och omsorg (Eva Torstensson och Annika Törner): 

Har ett väldigt ansträngt läge i verksamheten med b.la. smitta på boende. De som drabbas blir 

dock inte så sjuka. Bekymmersamt med personalläget. Vaccinationer av dos 4 på gång på SÄBO. 

Rödingen har kommit igång med sin verksamhet, startat upp flera aktiviteter och börjat med 

uppsökande verksamhet i samverkan med biståndshandläggare. Har även en del digitala cafeer. 

Klammern har många unga med NPF som vill ta del av utbudet. Har en mer ålderanpassad 

verksamhet nu. 

Heltid som norm stort projekt, tar mycket tid. 

Resultat undersökning hemvård, både positiva och negativa resultat. Brukarna har många 

kontakter men är nöjda överlag. Känner sig trygga. 

Utevistelse bister på vissa av boendena. Finns vissa insatser, exempelvis Gubbateam och 

Lastcykel. Måste jobba internt med denna fråga. Ska inte skilja mellan boenden. Frågan följs upp 

på nästa Folkhälsoråd! 

Övergripande ledning (Catrin Hulmarker och Eva Ulfenborg): 

Biblioteket har rustats upp och renoverats. Banvallen ska 

Utredning kring Guldkroksområdet ska presenteras och tas beslut kring under våren. 

Ekonomin i kommunen ser bra ut. 

Folkhälsoarbetet är en del av visionsomtaget (via social hållbarhet-dimension). Viktigt att 

Hjoborna är med i visionsomtaget genom medborgardialog. Ska göra om dialoger i 

ytterområden och även lägga till Korsberga och tätorten. 5:e maj ska Charlotta Mellander 

komma till Hjo och prata om en stad/kommuns attraktivitet, sedan koppla på dialog till det. 

Folktandvård (Lena Gustavsson och Ivan Opacak): 

Lena går i pension, men ska jobba kvar i receptionen en dag i veckan en tid framöver. Ivan 

Opacak ska ta över som chef. Har gott om tandläkare. Gör orosanmälan ibland kring barn. Har 

en kö av äldre medborgare som inte kommit till tandvården under pandemin, får se hur det är 

med deras tandhälsa nu när kön börjar betas av. Lena meddelar att hon tyckt om att vara med i 

Folkhälsorådet och att det underlättar deras kontakter· med kommunen. 

Justcr1ndcs sigrn.tur Utdn.gsbcscyrla.nde 
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Samarbetat med skola, vård och omsorg kring vaccination. Svårt då det kommit snabba beslut 

från Folkhälsomyndigheten. Under 2021 delat ut drygt 12 000 doser och ungefär 6 000 PCR

tester. Hög andel av seniorerna har tagit sina vaccinationsdoser. Närhälsan har ringt och gett 

tider, vilket haft positiv effekt på vaccinationsgraden. Har inte jättestor vårdskuld då 

pensionerade sjuksköterskor har vaccinerat så att ordinarie sjuksköterskor kunnat ägna sig åt 

ordinarie verksamhet. Har rekryterat nya medarbetare, BVC-sköterska, doktorer, 

rehabkoordinator. En av doktorerna är mycket kompetent inom äldrevård. Har även en 

barnläkare knuten till BVC, delas med Karlsborg och skolhälsovård i HjoTiBorg. Vårdcentralen 

ska genomgå en ombyggnation, både undervåning och övervåning. Marie-Louise tackar för 

samarbetet mellan skola och Närhälsa. Även positivt att vi kan anställa inom Hjo TiBorg och dela 

på tjänster. 

Justcn.ndcs slgn1tur Utdngsbcstyrkande 
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Beslut vid föregående möte 

Vid föregående möte beslutades följande: 
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• Utöka Folkhälsorådets medlemmar med verksamhetschefer för Kultur, turism och fritid 

samt Samhällsbyggnad. 

• Antagande av Folkhälsoplan 2022. 

• Fastställande av tider för Folkhälsorådets sammanträden 2022: 

o 21 :a februari kl. 08.30-12 

o 25:e april kl. 9-15 

o I 0:e oktober kl. 08.30-12 

Justenndcs slgn1tur Utdrigsbcstyrkandc 
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Folkhälsorådet 

Fhr § 9 

Övriga frågor 

Följande övriga frågor diskuterades: 

• Vill vi ha en separat kommundialog med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (ÖHSN)? 

Den generella uppfattningen är att kommundialogerna inte är så givande, dock ser man 

ändå en poäng med dem i och med att det är ett sätt för kommunen att föra fram sina 

tankar och viktiga frågor. Just nu finns ingen fråga som kommunen vill ha dialogmöte 

kring, men man vill ändå boka in en t id till i höst ifall det finns aktuella frågor då - om det 

inte behövs kan man avboka mötet. Christina von T ell ska undersöka saken! 

• Information om Hälsa på Lika Villkor (HLV). 

Juster.a.nd(!S signatur 

I år går den nationella Folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor ut. I 000 Hjobor får 

enkäten. Kommunen hade meddelat att den vill ha tilläggsurval (för att kunna få 
könsuppdelad statistik), vilket blev en miss centralt hos de som organiserar enkäten och 

därför kommer det inte att bli så utan att Hjo enbart får grundurvalet. Viktigt att vi 

försöker påminna och kommunicera så mycket vi kan för att få upp svarsfrekvensen! 

Utdngsbestyrkandc 
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Lena Gustafsson avtackades för sin medverkan i Folkhälsorådet där hon tillfört mycket gott i den 

gemensamma strävan att förbättra hälsan för kommunens medborgare. 

Justcnndcs signnur 

(P_ 


