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Folkhälsorådet 

Plats och tid 

Beslutande 

Öringen, stadshuset kl. 13.30-14.45 

Ledamöter 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Björn Bröne (L) 

Eva Torstensson (M) 

Fredrik Qvist (M), vice ordförande 

Lars Glad (M) 

Lisbeth lder (V), enbart förmiddagen 

Pierre Ryden (S), ordförande 

Övriga ordinarie deltagare Annika Törner, Vård- och om sorgschef 

Fr.invarande 

Underskrifter 

Charlotte Warling, chef Arbete och Socialtjänst (anslöt lite senare) 

Christer Svensson, Kultur-, turism-, och fritidschef 

Christina von Tell, folkhälsostrateg 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Hans Johansson, rektor Guldkroksskolan 7-9 (anslöt lite senare), ersatte Marie

Louise Brage 

Ivan Opacak, chef Folktandvården Hjo 

Magnus Rosen, chef Närhälsan Hjo (enbart förmiddagen) 

Sasa Lazic, vice verksamhetschef Hälsocentralen Hjo 

Catrin Hulmarker (M) 

Jonas Sjölin, samhällsbyggnadschef 

Marie-Louise Brage, Skolchef 
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Förmiddag: utvecklingsdag (for kännedom. Inget protokoll fordes 
under denna delen av dagen) 
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Under förmiddagen fördes reflektion och dialog kring centrala folkhälsoteman såsom hälsans 

bestämningsfaktorer, preventionstriangeln, jämlika förutsättningar till hälsa, och perspektiv 

utifrån olika målgrupper såsom barn och personer med funktionsnedsättning. Sedan fick 

ledamöterna gå en promenad (Hälsoslingan Norra) i mindre grupper där bland annat följande 

frågor diskuterades: 

• Hur arbetar vi med folkhälsoperspektivet (hälsofrämjande och förebyggande) i vår 

verksamhet/politikområde idag? Hur hålls detta perspektiv levande och aktuellt? 

• På vilket sätt genomsyrar dessa perspektiv vår verksamhet? Jämställdhet, socioekonomi, 

perspektiv angående barn (olika former), funktionhindersperspektivet. Är det något vi är 

extra bra på respektive något som vi skulle behöva fokusera mer på? 

• Hur ser vi på folkhälsorådets roll nu och i framtiden? 

Dessa frågeställningar återkopplades och diskuterades vidare i storgrupp. Syfte var att lära av 

varandra för gemensam utveckling. Intressanta reflektioner uppstod. 

Justerandes signa.tur Utdragsbestyrkande 
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Återkoppling kring aktiviteter och utomhusvistelser 

kommunens särskilda boenden 
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Vård och omsorg har en värdighetsgaranti som säger att aktiviteter ska ske på de särskilda 

boendena varje vecka, enskilt och i grupp. Covid-pandemin har ställt till det, men nu håller 

verksamheten på att starta upp igen. Vissa restriktioner kvarstår dock, men det går att jobba 

runt dessa. Exempelvis finns en aktivitetskalender på Sigghusberg som innehåller sittyoga, digital 

konstrunda mm. Nu till våren ska verksamheten se över lastcykeln som köpts in och står vid 

Villa Rosell, där kommer eventuellt ett samarbete med PRO Hjo (pensionärernas 

riksorganisation) att startas upp för att öka nyttjandegraden. Ytterligare exempel på aktiviteter 

som sker är regelbundna promenader samverkan med personal på AME 

(arbetsmarknadsenheten). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrla.nde 
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Information från strategigruppen 
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Nytt delregionalt avtal är på gång och ska vara klart till 2023. Detta avtal ska kopplas ihop med 

lokala folkhälsoavtal 2024. 

Uppdatering från kraftsamlingsområdena: 

Friska barn i Skaraborg: Just nu sker kompetensutveckling av personal på Skaraborgs 

familjecentraler kring mat och rörelse. Man planerar även för mobila dialoglabb, där Hjo 

kommer att vara med i genomförandet. Dialoglabbet innebär ett strukturerat sätt att samtala 

med barn och unga kring ett fysiskt område i kommunen under utveckling, i Hjo är fokus på 

Guldkroksområdet. 

Psykisk hälsa/återhämtningsformåga: Metodmaterial håller på att tas fram för användande av 

familjecentraler, BHV (barnhälsovården) och MHV (mödrahälsovården). Detta fokuserar pa 

resiliens, återhämtningsförmåga. 

Fullfoljda studier. Utbildning i trygghet och studiero pågår runtom i Skaraborg, resultat från detta 

arbete ska presenteras vid barnrättsdagar i maj samt en spridningskonferens i höst. 

Åldrande med livskvalite: lnspirationsdag i Skövde 17:e maj, tema tillsammans är vi stakare samt hur 

når vi de vi inte når? 

Justerandes signat.ur Utdragsbestyrkande 
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Information från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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ÖHSN (östra hälso- och sjukvårdsnämnden) haft ett nämndsmöte sedan förra folkhälsorådet där 

man beslutat om fortsatt tillfällig dispens för jourcentral i Lidköping och Mariestad att hålla 

stängt. 

ÖHSN har initierat ett arbete att plocka fram en fråga som är viktigast/avgörande för ungas 

psykiska hälsa. Jobbar med frågan i design- och referensgrupp, exempelvis genom intervjuer. Ida 

Wernered är drivande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk.ande 
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Information från ledamöterna per verksamhets/-politikområde 
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Arbete och socialtjänst (Ann-Christine Fredriksson och Charlotte Warling): Fortsatt 

höga nivåer av orosanmälningar angående barn och unga. Kan bero på pandemi, men även ökad 

trend i samhället att orosanmäla. Socialtjänsten öppnar utredning på 2/3 av de anmälningar som 

kommer in. Även en ökning av orosanmälningar kring vuxna med missbruk/beroende, troligtvis 

pandemieffekt {liknande situation i andra kommuner). Många ärenden på Dialogen 

(öppenvården) är kopplade till barn och familj. Dialogen har precis avslutat en digital ABC-kurs 

(Alla Barn i Centrum), väldigt gott gensvar från deltagare så detta kommer att fortsätta. 

Ytterligare medarbetare har utbildats i ABC. Babymassagekurs precis startat upp, kostnadsfritt, 

och många anmälde sig, finns till och med en kö. Förstudie om Mini-Maria på G i Skaraborg, det 

handlar om samlokalisering av kommun- och regionpersonal för att arbeta med missbruk hos 

unga. Det finns ett förslag om att Hjo ska ta emot 95 personer flyendes från Ukraina fram till 

sommaren (baserat på Migrationsverkets scenarion), kan bli mer eller mindre. De flesta är 

kvinnor och barn. Egenbosatta i Hjo räknas av från de 95 hänvisade. Finns en arbetsgrupp 

gentemot civilsamhället, leds av kommunens frivilligsamordnare. Arbete och socialtjänst arbetar 

generellt med ett ökat barnperspektiv, t.ex. barns delaktighet i utredningar, höjd mötesfrekvens. 

Barn och utbildning (Ann-Christine Fredriksson och Hans Johansson): 

Rekryterat två rektorer, en på förskola och en på Hammarnskolan, dessa båda är klara med sin 

rektorsutbildning. Ukrainska flyktingbarn har börjat i förberedelseklass på Estrid Ericssonskolan. 

Finns en del personal i organisationen som talar ryska och ukrainska. Mätning har gjorts av 

elevers måluppfyllelse, förbättring har skett vad gäller lägsta betyg samt studiero och trygghet. 

Har minskat något vad gäller behöriga till yrkesprogram (från en rekordhög nivå till en hög nivå 

som ligger lika med riket). Mätvecka har skett på högstadiet. Har haft lovskola på påsklovet och 

kommer att ha det på sommarlovet. Har ett fokus på pojkar för att höja deras resultat, 

exempelvis en utbildningsserie i ledarskap i klassrummet, hur man pratar med pojkar för att 

motverka anti-plugg-kultur, skapa intresse för att göra uppgiften {t.ex. koppla ihop EPA med 

matematik), samtal med pojkar för att visa betydelse av skolan/utbildning. 

Jobbar med nolltolerans mot mobbning, Jenven-modellen fortfarande aktuell {trygghet och 

studiero). Dock måste fler utbildas i denna modell för att den ska hållas levande. Det finns fyra 

förstelärare som arbetar fokuserat med trygghet. Även i förskolan arbetar man mycket med 

attityder mot varandra för att tidigt motverka mobbning. 

Diskussion om skillnad i skolgång mellan pojkar och flickor. Att killar lyckas bättre i arbetslivet 

trots "sämre" skolgång/lägre betyg. Samtidigt ser AoS att största gruppen utav de med 

försörjningsstöd är unga vuxna män. 

Justerandes signatur Ut.dragsbestyrkande 
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Kultur-, turism- och fritid (Christer Svensson): 
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Svårt att nå ut med befintligt kultur- och fritidsutbud i Hjo, finns mycket verksamhet men alla 

känner inte till den. Det är svårt att nå ut genom informationsbruset. Detta är ett ständigt 

pågående och prioriterat arbete. I renoveringen av biblioteket har man haft ett tydligt NPF

perspektiv (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Verksamheten kommer att fortsätta 

utveckla utifrån det då det kommer alla till gagn och man redan har fått mycket positiv feedback. 

Öppna ungdomsverksamheten har bedrivits i fritidsgårdsform i Hjo tidigare. Nu vill man arbeta 

mer utifrån europeiska riktlinjer vilket bygger på ungdomars delaktighet. Detta har påbörjats 

dels med fritidsledarna och med fritidsgården samt genom genomförande av ett mobilt 

dialoglabb (se paragraf 2 för mer info). Ett syfte är att utforma en verksamhet där de 

vuxna/personal kommer till ungdomarna istället för vice versa, för att nå dem ännu bättre och 

mer. 

Plan och bygg (Björn Bröne): 

Stadsarkitekten i Hjo har slutat och en rekryteringsprocess är igång för att hitta en ny. Många 

bygglov och planärenden är på gång, även större projekt såsom hyreshus. Det finns ett tryck att 

bosätta sig i Hjo. I översiktsplanen (ÖP) framgår folkhälsoperspektivet tydligt, denna ska 

revideras framöver då den börjar bli inaktuell nu. 

Samhällsbyggnad/teknisk service (Lars Glad): 

Har en långsiktighet i fysisk planering för framtida attraktivitet. GC-vägar (gång/cykelväg) arbetas 

med, t.e.x Lundby och framöver Ringvägen till torget (ska vara klart i höst). Detta kommer att få 

positiv effekt på hastighet också i och med att körfältet blir smalare. GC-väg ska anläggas även på 

vägen mot Hjo mekaniska. Verksamheten ska se över vinterröjning så att man kan cykla/gå bra 

vintertid, exempelvis vid övergången vid Grebban. En upphandling är på gång för renovering av 

C-huset men det är oklart hur det kommer att sluta, kan bli försenat. Stadsparkens lekplats 

kommer att bli mer tillgänglighetsanpassad och baseras på kurorten som tema, kan dock bli lite 

försenat i och med att det blir dyrare än först tänkt. Rening av läkemedel, I O % av 

avloppsvattnet kommer att renas i ett andra steg efter att de passerat verket som ett test. Till 

våren får man se utfallet och utvärdera. I sommar ska man mäta hastigheten i stan på olika ställen 

för att kunna jämföra högsäsong/lågsäsong. 

Vård och omsorg (Eva Torstensson och Annika Törner): 

Har haft invigning av öppen verksamhet på Rödingen, många som kom dit. Erbjuder aktiviteter 

styrda utifrån önskemål av de som besöker dem. Vill anlägga ett utomhusgym för seniorer på 

Rödingens innergård, håller nu på att efterforska finansieringsmöjligheter. Har börjat med Dialog 

funktionsvariation, haft första träffen sedan pandemin och det kom in givande feedback. Vissa av 

seniorcoacherna kommer att kunna flytta ut några av aktiviteterna till SÄBO, speciellt viktigt 

under sommaren. Det är svårt med rekrytering av personal och vikarier till SÄBO. Man har 

Juster.a ndes signatur Utdragsbescyrlunde 
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försökt rekrytera pensionerade personer som jobbat inom VoO tidigare, men intresset var 

tyvärr inte så stort. Fyra nya chefer har rekryterats till Vård och omsorg vilket innebär att man 

kommer att vara fulltaliga i augusti. Det är viktigt att utnyttja digitalisering på ett effektivt och 

positivt sätt i framtiden där det gör nytta, b.la. för kompensering av personalbrist. 

Övergripande ledning (Eva Ulfenborg): 

Förvaltningen planerar en visionsvecka vecka 18, då ska medborgardialoger ske i olika områden i 

kommunen (Gate, Grevbäck, Korsberga, stora torget, utanför ICA) samt fördjupat en kväll med 

föreläsning med Charlotta Mellander och dialoger i mindre grupper. Det finns även möjlighet att 

skriva in förslag/tankar/ideer via en digital enkät. All information kommer att spridas på 

hemsidan, lnstagram, Hjo Tidning, Facebook. 

Folktandvård (Ivan Opacak): 

Det är svårt att rekrytera tandhygienister just nu. Har dock ganska stabilt läge på personalsidan 

med tandläkare och -hygienister. Digitalisering på gång inom Folktandvården, man kan 

exempelvis träffa tandläkare/-hygienist digitalt (t.ex. barn med tandläkarskräck). Det finns tolk på 

plats för barn samt telefontolk till vuxna. Man ska börja med kontinuerlig kundundersökning 

istället för vid enstaka tillfällen. Patienterna får då sms direkt efter besöket att svara på. 

Flyktingar från Ukraina erbjuds samma sorts tandvård som asylsökande får, ukrainska barn ska 

erbjudas undersökning inom sex månader. Där finns samarbete över Skaraborg där man delar på 

resurser. 

Primärvård, Närhälsan (Magnus Rosen): 

Vårdcentralschefen varit på rekryteringsresa till Tyskland tillsammans med Närhälsan i Tibro och 

Karlsborg för att locka läkare att flytta till Skaraborg och börja arbeta i någon av våra 

kommuner. Stort intresse! Verksamheten ska öppna upp äldremottagning så småningom för mer 

kontinuitet för seniorer i deras kontakt med primärvården. Finns liknande verksamhet i 

Tidaholm som visat gott resultat. 

Primärvård, Hälsocentralen (Sasa Lazic): 

Stabilt personalläge, har full bemanning. Verksamheten har hög nöjdhetsgrad bland kunderna, 95 

%. Arbetar med BHV (barnhälsovård), behöver träffa ett visst antal föräldrar och barn per år för 

att få ha verksamheten. Kommer troligtvis att ha konsultläkare och -sköterska till detta. Petra 

Andre är fortfarande verksamhetschef, Sasa är biträdande och kommer att sitta i Folkhälsorådet 

framöver. Inom sex månader ska alla nyanlända från Ukraina hälsoundersökas. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrl<ande 
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Beslut vid föregående möte 

• Folkhälsorådets årsberättelse godkändes. 

9 ( 11) 

• Beslut om att boka in separat kommundialog med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i 

höst. Ifall folkhälsorådet ej har några aktuella frågor kan detta ställas in. 

o Nu är 20:e september kl. 8.30-10.30 inbokat! 

Justerandes signa.tur Utdragsbescyrkande 
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Christina von Tell går på föräldraledighet i augusti, rekrytering av vikarie på gång. Nästa 
folkhälsoråd kommer vikarien att ersätta henne. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk.ande 
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Avslut 

Folkhälsorådet avslutades. 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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