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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-06
Ärendenummer
2019/78

Folkhälsorådet

Malin Gustafsson
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Budget
Ärendet
Folkhälsorådets årliga budget består av 383 910 kronor, vilket är summan av
Tidaholms kommuns och Östra hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag á 15
kronor per invånare.
Fram till och med augusti 2019 har förbrukats cirka 255 000 kronor.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn, eftersom det är ett
informationsärende.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-06
Ärendenummer
2019/345

Folkhälsorådet

Malin Gustafsson
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Ansökan om folkhälsomedel - Tyst meditation
Ärendet
Svenska kyrkan ansöker om utvecklingsmedel á 15 100 kronor för att starta
upp meditationskurser.
I ansökan framgår att kyrkan möter många människor med behov av tid till
reflektion och återhämtning, och att meditation kan vara ett sätt att skapa en
gemenskap och stillhet som minskar stress.
Beslutsunderlag
 Ansökan om folkhälsomedel, Ella Glimmerveen, 2019-09-04.
Utredning
Ansökan gäller uppstart av kurser, med målet att implementera dessa i
befintlig verksamhet framöver. Kurserna är öppna för alla som har intresse av
att delta.
I koppling till den psykiska ohälsa som finns i samhället, och som är del av
folkhälsorådets prioriterade områden, är kurserna ett möjligt sätt att finna tid
för återhämtning. För att nå så många som möjligt bör arrangörerna arbeta för
en bred inbjudan.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i större utsträckning röra barn, utan främst vuxna
deltagare.
Förslag till beslut

Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan om 15 100 kronor till
Svenska kyrkan.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Ansökan om folkhälsomedel

Ansökningsdatum:2019-09-04
Sökande organisation/verksamhet: Svenska kyrkan Tidaholm
Kontaktperson: Ella Glimmerveen
Adress/E-post och telefon: ella.glimmerveen@svenskakyrkan.se0502-19777
Ansökt belopp: 15 100 kr
Bakgrund:
Svenska kyrkan har en central plats i Tidaholm, här samlas många i alla åldrar.
Med låga trösklar och högt i taket, vill vi att alla ska känna sig välkomna.
Nu vill vi erbjuda Tyst meditation- inspirerad av zentraditionen i vår kyrka. Meditation finns
sedan länge i många kyrkor runt om i Sverige och är en uppskattad form att finna ett lugn i
vardagen och en möjlighet att öppna sig för mysteriet.
Mål: beskriv vad ni vill uppnå och hur ni mäter detta
Att genom tyst meditation ge människor verktyg till att hantera vardagen.

Syfte: beskriv varför ni gör detta
I vårt möte med människor är det uppenbart att vi behöver tid för reflektion, vila,
återhämtning och fördjupning. Och här finns kyrkan och kyrkorummet- en plats som större
delen av veckan står tom. Kyrkorummet med sin rymd, stillhet och symboler är i sig en
”rastplats” med möjlighet till läkande, men också en plats för de stora frågorna om livets
mening. Genom tyst meditation vill vi ge fler människor tillgång till kyrkorummet och en
gemenskap att sitta i tystnad, att sitta sig till stillhet.

Utvecklingsaktivitet och tidsperiod: beskriv konkret vad ni avser att göra
Vi planerar att starta verksamheten i oktober.
Torsdagar kl.18.00 börjar vi med en kort introduktion, med möjlighet att ställa frågor.
Kl. 18.30 stängs dörrarna och vi intar våra platser.
Så börjar vi meditera 20 minuter, fortsätter med meditativ gång ca 5 minuter, för att sedan
återgå till våra platser, med ytterligare 20 minuter i tystnad innan vi avslutar.
Vår förhoppning är att tyst meditation blir en naturlig del av kyrkans verksamhet som
återkommer år från år.
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Koppling till folkhälsorådets mål och prioriteringar: beskriv hur ni kopplar det till
folkhälsorådets arbete
Tyst meditation inspirerad av zenmetoden – medveten närvaro, stämmer väl överens med
folkhälsorådets mål.
Forskning visar hur vår fysiska och psykiska hälsa ökar vid regelbunden meditation.
Genom samtal och meditation finns goda möjligheter att förebygga och undvika
stressrelaterade sjukdomar.
Detta leder vidare till större möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv; ett aktivt och delaktigt liv!

Målgrupp: beskriv till vilka arbetet vänder sig till, till vilka arbetet kommer till gagn för.
Alla som är intresserade och vill prova på tyst meditation.

Budget och finansiering: beskriv i grova drag projektets/utvecklingsarbetets totala
kostnader och dess finansiering.
Meditationsledarutbildning; Att sitta sig till stillhet - Tyst meditation med inspiration från
zentraditionen
Utbildningskostnad 9 900:Resekostnad
2 060:Lön + helgersättning
Detta har bekostats av Tidaholms pastorat.
Inköp av kuddar
Meditationsmattor
Kilkuddar
Summa:

10 st 7000:10 st 6150:10 st 1950:15 100:-
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Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Västra Götalandsregionen
2019-08-19

Folkhälsopris Skaraborg 2019
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan 2007 delat ut ett årligt
folkhälsopris. Prissumman 2019 är 30 000 kronor. Prisutdelningen kommer att
ske i samband med nämndens sammanträde i november.
Folkhälsopriset 2019 ska avse att lyfta fram ett gott exempel på främjande eller förebyggande
folkhälsoinsats som är till nytta för invånare i nämndens område på grupp- eller samhällsnivå.
Positivt är om insatsen sker i samverkan mellan olika aktörer.

För nominering gäller följande kriterier
▪

Verksamheten drivs av en lokal organisation och eller förening, eller
kommunal eller regional verksamhet i nämndens område

▪

Verksamheten får inte vara finansierad helt eller delvis av regionala folkhälsomedel

Nominering av folkhälsoinsats görs av förtroendevalda i folkhälsoråden efter samråd med
folkhälsostrategen eller folkhälsostrategen i kommunen. Nominera senast 1 oktober 2019
genom att skicka ett mail med svar på frågorna i rutan nedan till tove.wold-bremer@gotene.se.
Skriv ”Folkhälsopris 2019” i ämnesraden och skriv under med namn och kommun.
Obs! Nomineringen ska vara kortfattad. I nästa steg ombedes de nomineringar som gått vidare
beskriva sin verksamhet mer utförligt.

•
•
•
•

Vilken verksamhet gäller nomineringen?
Vad är syftet med verksamheten/insatsen?
Vilken målgrupp riktar sig verksamheten/insatsen till?
Varför ska verksamheten få nämndens folkhälsopris 2019? Motivera kortfattat!
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-18
Ärendenummer
2019/214

Folkhälsorådet

Malin Gustafsson
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Ansökanskriterier för folkhälsomedel
Ärendet
Tidaholms kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar båda med
lika del till en årlig folkhälsobudget. Ur denna budget kan både interna och
externa parter söka utvecklingsmedel till satsningar som gynnar folkhälsan.
Tidigare har funnits en rutin för ansökan om folkhälsomedel som har tagits
fram 2015. Rutinen är numera inaktuell, varför folkhälsostrategen getts i
uppdrag att ta fram en ny riktlinje för att styra inkommande ansökningar.
Den nya riktlinjen har tagits fram i samråd med folkhälsorådet och tydliggör
vilka kriterier som ska gälla för att kunna beviljas medel ur folkhälsobudgeten.
Dessa är bland annat att satsningen ska vara främjande, långsiktig och
kopplad till en verksamhet.
Beslutsunderlag
 ”Ansökan om medel från folkhälsorådet”, folkhälsostrateg Malin
Gustafsson, 2019-09-18.
Barnrättsbedömning
Ansökan om folkhälsomedel ska ske i enlighet med folkhälsorådets
prioriterade områden, där barn och unga är en viktig målgrupp. Satsningarna
ska vara av tidig och främjande karaktär och kopplade till en verksamhet över
tid, för att på så sätt skapa kontinuitet och likvärdighet för olika grupper i
befolkningen.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjen.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Reviderad:
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Ansökan om medel
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Inledning
Folkhälsorådet är ett politiskt forum i samverkan mellan Tidaholms kommun
och Västra Götalandsregionen. Rådets uppgift är att initiera, utveckla och
samordna det långsiktiga folkhälsoarbetet i kommunen.

Folkhälsobudget
Folkhälsorådet har en budget som motsvarar 30 kronor per invånare och år, till
vilken Tidaholms kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar med
lika del. Budgeten ska användas i strategiskt arbete som främjar en god och
jämlik folkhälsa.
Ur budgeten kan interna och externa aktörer som bidrar till folkhälsorådets
prioriteringar ansöka om utvecklingsmedel.

Ansökan om utvecklingsmedel
Vill din verksamhet ansöka om utvecklingsmedel finns ett antal kriterier.

Kriterier









Arbetet ska vara av främjande eller förebyggande karaktär och vara inriktat på grupp- eller befolkningsnivå.
Arbetet ska gå i linje med folkhälsorådets prioriterade områden (se
folkhälsorådets årliga handlingsplan på kommunens hemsida).
Arbetet ska ha ett tydligt syfte.
Arbetet ska vara långsiktigt och kopplat till en verksamhet så att det
kan fortsätta i någon form även efter att folkhälsorådet avslutat sin
medverkan, t ex genom nya arbetsformer. Plan för en fortsättning eller
implementering i ordinarie verksamhet ska medfölja ansökan.
Ansökningar som görs inom kommunen ska lyftas i respektive nämnd,
som tar ställning till om arbetet kan fortsätta efter satsningens slut och
då skickar ansökan vidare till folkhälsorådet.
Ansökan om utvecklingsmedel ska göras via den e-tjänst som finns att
hitta på kommunens hemsida.

Tilläggsansökan
Fortsatta ansökningar för samma satsning beviljas i regel inte, eftersom planen ska vara att med utvecklingsmedlen skapa nya arbetsformer eller aktiviteter som blir permanenta. I fall där folkhälsorådet finner satsningen särskilt intressant eller i behov av mer medel för att kunna få bra resultat kan en tilläggsansökan göras, som kan ge fortsatta medel under en tid, t ex 1-2 år.
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Beslut om ansökan
Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av varje ansökan och kan enbart
bevilja ansökningar när det finns pengar kvar i budget.
Ansökningar upp till 25 000 kronor kan beslutas av folkhälsostrategen som
samråder med folkhälsorådets presidium. För summor över 25 000 kronor
beslutar folkhälsorådet om inkommande ansökningar. Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år.

Uppföljning
Alla som har beviljats utvecklingsmedel kan komma att bjudas in till folkhälsorådet för att berätta om hur medlen har använts och vilka resultat satsningen
har gett. I annat fall görs en skriftlig redovisning via kommunens hemsidas etjänst.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-18
Ärendenummer
2019/344

Folkhälsorådet

Malin Gustafsson
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Folkhälsoplan 2020
Ärendet
Enligt folkhälsoavtalet som slutits mellan Tidaholms kommun och Östra hälsooch sjukvårdsnämnden ska årligen tas fram en folkhälsoplan som ger riktning i
det lokala folkhälsostrategiska arbetet.
Folkhälsostrategen har tagit fram ett förslag till folkhälsplan för 2020. Planen
har uppdaterats med nya satsningar samt vidhåller de som fortfarande pågår.
För att skapa långsiktighet i arbetet kvarstår arbetet inom de målområden som
identifierades inför 2019 och som fortsatt är aktuella, det vill säga:




Tidiga insatser
Psykisk hälsa
Ett aktivt och delaktigt liv

Beslutsunderlag
 ”Folkhälsoplan 2020”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2019-09-06.
Barnrättsbedömning
Folkhälsoplanen berör barn och unga genom samtliga utvalda målområden
och ett flertal satsningar. Barn och unga är fortsatt en prioriterad målgrupp
inom folkhälsoarbetet.
Förslag till beslut

Folkhälsorådet beslutar att anta folkhälsoplanen för 2020.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Reviderad:

FÖR EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA

Folkhälsoplan 2020
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Inledning
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun har beslutat om en gemensam viljeriktning för folkhälsoarbetet 2015-2020 genom att anta ett strategiskt folkhälsoprogram. Folkhälsoarbetet ska verka inom kommunens målområden Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Näringsliv och Boende och särskilt rikta sig
till barn och unga.
I Västra Götalandsregionens vision Det goda livet stärks tanken om ett brett
folkhälsoperspektiv som tar tillvara alla de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I regionen satsas också särskilt på att
fler unga ska fullfölja sina studier som en viktig del av hälsan genom livet.
Arbetet har också nära koppling till FN:s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa en god hälsa och välbefinnande,
jämställdhet, jämlikhet och en god utbildning.
Tillsammans har Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionens Östra
hälso- och sjukvårdsnämnd skrivit avtal för att bedriva ett aktivt och långsiktigt
folkhälsoarbete på lokal nivå.
Det lokala folkhälsoarbetet ska utgå ifrån det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt de åtta nationella målområden som beslutades om 2018.
För 2020 preciseras prioriterade målområden för det lokala folkhälsoarbetet i
denna handlingsplan. Andra insatser än de som nämns här kan tillkomma under året.
Malin Gustafsson
Folkhälsostrateg
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För en god och jämlik hälsa!
Folkhälsa är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Hälsa handlar om
att må bra och känna delaktighet, men också att kunna göra det man vill i livet,
som att studera, jobba och delta i sociala sammanhang.
Visionen med folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun är en god och jämlik hälsa
i befolkningen. Att arbetet har ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är
viktigt, eftersom folkhälsan i Sverige inte är jämlikt fördelad. Idag påverkas
hälsan till exempel av kön och socioekonomi.

Prioriterade områden
Vid prioritering av 2020 års folkhälsoinsatser är inspel från verksamheter i
kommunen och regionen viktiga, eftersom folkhälsoarbetet ska ske brett och
kunna integreras.
De prioriterade målområdena har också tagits fram med hjälp av analys av
statistik, som finns samlad i Tidaholms kommuns Välfärdsbokslut 2014-2018.
Statistiken visar vikten av fortsatt arbete för psykisk hälsa, en trygg skola, en
meningsfull sysselsättning och mötesplatser i samhället.
Målområdena för 2020 års folkhälsoarbete är:




Tidiga insatser
Psykisk hälsa
Ett aktivt och delaktigt liv
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Målområde 1 – Tidiga insatser
Arbetet med tidiga insatser innebär att tidigt bryta negativa mönster och att ge
stöd till barn, familjer och vuxna. Det kan också handla om ett arbete i tidiga
åldrar. Ett tidigt främjande arbete innebär också att utveckla samverkan mellan
parter som träffas runt individen.
Exempel på satsningar:








Närvaroteam i samverkan mellan skola, socialtjänst och ungdomsmottagning.
Nätverk, fotbildning och utveckling av rutiner kring våld i nära relation
och hedersrelaterat våld.
Utveckling av stöd till föräldrar genom en flexibel samverkansstruktur.
Fortsatt spridning av ”Handlingsprogram vid oro för att ett barn far illa”.
Fortsatta utbildningsinsatser kring Samordnad individuell plan (SIP).
Forskningsbaserad satsning på trygghet och studiero i förskola och
skola.
Nätverk kring Vårdsamverkan.

Målområde 2 – Psykisk hälsa
Hos olika grupper i samhället finns ett nedsatt psykisk välbefinnande. Det påverkar studier, arbete och livet i stort. Lättillgängligt stöd behöver synliggöras
och prioriteras.
Exempel på satsningar:




Utveckling av ett lokalt suicidförebyggande arbete.
Implementering av kommunens drogpolitiska policy.
Fokus på strategiska satsningar för äldres psykiska hälsa.

Målområde 3 – Ett aktivt och delaktigt liv
Delaktighet i samhället påverkar människors känsla av sammanhang och tillit.
Det är viktigt att skapa platser som bjuder in till aktivitet och möten. Tillgänglighet och inkludering är också en fråga om mänskliga rättigheter och en garant
för att samhället ska vara till för alla. Hur samhället utformas kan också spela
roll för möjlighet till rörelse.
Exempel på satsningar:







Utveckling av aktivitetsutbud inom omvårdnadsverksamheten.
Vidareutveckling av ”Aktivitetsguiden”.
Integrering av folkhälsoperspektiv inför samråd i miljö- och planarbetet.
Utveckling av kommunens barnrättsarbete.
Utveckling av en bred dialog med medborgare i olika frågor.
Strategiska satsningar inom området ”Friska barn i Skaraborg”.
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Budget
Till det lokala folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun avsätter kommunen och
Västra Götalandsregionen vardera 15 kronor per invånare varje år. Sammanlagt ger det en årlig budget på 383 910 kronor.
Medlen fördelas under året utifrån insatser och ansökningar inom nämnda
målområden.

Uppföljning
Uppföljning sker enligt det strategiska folkhälsoprogrammet i huvudsak vad
gäller tre indikatorer:




Behörighet till gymnasiet.
Nedsatt psykiskt välbefinnande.
Övervikt och fetma hos barn.

Uppföljning av särskilda insatser sker löpande genom verksamheternas resultatuppföljning samt i folkhälsorådets årliga verksamhetsberättelse.
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