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KALLELSE
Folkhälsorådet

Dag och tid: 2019-12-09 kl. 08:30

Plats: Sessionssalen, stadshuset

Justerare: Anna Zöögling (S) 

Kallade

Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Theres Sahlström, vice ordförande, Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare
Runo Johansson (L), Iowan Hedendahl (V), Peter Friberg (M), Krister Rohman 
(KD), Anneli Sandstedt (C), Ambjörn Lennartsson (M)

Övriga
Åsa Ålebring, Jerry Sandström, Anette Bergsten, Carina Ålebring Jonsson, 
Malin Gustafsson

ÄRENDEN
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3 Budget 2019/78

4 Utvecklingsmedel – Delaktighet i skolan 2019/445

5 Utvecklingsmedel – Medborgardialog i komplexa frågor 2019/447
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8 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens information 2019/80
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-08

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 början på december 2019 har förbrukats 307 935 kronor. 
Därtill har beviljade medel från en satsning tillhörande Ung Arena återbetalats 
till en summa på 21 000 kronor. Därefter återstår 96 975 kronor i budget. 

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn, eftersom det är ett 
informationsärende.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Ärendenummer
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Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
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Delaktighet och inflytande i skolan

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen vill utveckla arbetet med delaktighet och 
inflytande i skolan i ett samverkansprojekt tillsammans med folkhälsorådet och 
folkhälsostrategen under tre år.

Syftet är att genom fortbildning till personal och koppling till aktuell forskning 
främja skolans arbete för elevers delaktighet och inflytande för att utveckla 
elevers förståelse och färdigheter som aktiva medborgare och verka för 
demokratin både i och utanför skolan. Satsningen ska ge nya arbetssätt för att 
jobba aktivt med barnets mänskliga rättigheter och artikel 12 i 
barnkonventionen.

Ansökta medel ska gå till fortbildning för personal samt till att bekosta arvode 
för den forskare som knyts till satsningen. Barn- och utbildningsförvaltningen 
bidrar med övriga kostnader, enligt specifikation i projektplanen.

Ansökta medel:
2020: 63 600 kronor (betalas ut 2019)
2021: 63 600 kronor (betalas ut 2020)
2022: 47 700 kronor (betalas ut 2021)

Beslutsunderlag
 Projektplan utvecklingsmedel delaktighet och inflytande, Carina 

Ålebring Jonsson och Malin Gustafsson, 2019-11-15.

Utredning
Satsningen ska pågå under tre år för att implementera nya arbetssätt som 
sedan ska fortleva inom förskola och skola. Satsningen ska bygga på arbete 
tillsammans med Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik vid 
Örebro universitet. 

Anderssons forskning handlar i huvudsak om barn och ungas politiska 
socialisation i pedagogiska sammanhang samt om barn och ungas möjligheter 
och villkor för delaktighet. Forskningsintresset handlar om de pedagogiska 
situationer och sammanhang inom vilka barn och unga växer som politiska 
och demokratiska människor. Bland annat bedriver Andersson forskning inom 
barn- och ungdomspolitik, barn- och ungdomsidrott, barnrätt samt skolan. 

4



2/2

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

Med hjälp av en föreläsningsserie och handledning som når all personal inom 
förskola och skola ger satsningen möjlighet att utarbeta nya arbetssätt som 
gynnar barn och ungas delaktighet över tid.

Satsningen kopplar an till alla folkhälsorådets tre målområden, men i 
huvudsak arbetet för ett aktivt och delaktigt liv. Arbetet har också tydlig 
koppling till det folkhälsopolitiska målet om kontroll, inflytande och delaktighet 
som ett centralt område för att nå en jämlik hälsa. Idag bidrar skillnader i 
samhället till att människor som inte känner sig delaktiga kan uppleva mindre 
gemenskap, sämre kontroll över sitt liv och en negativ påverkan på hälsan.

Barnrättsbedömning
Delaktighet och inflytande är en del av barnets rättigheter, som beskrivs bland 
annat i artikel 12 i barnkonventionen. Det är alla barns rätt att uppleva 
delaktighet i de frågor som rör dem, där skolan är en stor och viktig del. 
Satsningen handlar också om barnets rätt till utbildning och utveckling, och 
målet är att genom en ökad delaktighet skapa större möjligheter för barnet att 
tillgodose sig sin utbildning och för fullföljda studier. 

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 174 900 kronor till satsningen på 

delaktighet i skolan, i enlighet med ovan nämnda plan för fördelning 
över tre år.
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Plan för utvecklingsarbete – delaktighet och 
mänskliga rättigheter i skolan
Vilket belopp vill ni söka?
Totalt 3 år 174 900 kr uppdelat enligt nedan:
2020
Vt forskare 10% ca. 31 800kr
Ht forskare 10% ca. 31 800kr
2021 
Vt forskare 10% ca. 31 800kr
Ht forskare 10% ca. 31 800kr
2022
Vt forskare 10% ca. 31 800kr
Ht forskare 5% ca. 15 900kr 

Vad ser ni behöver utvecklas? Vi behöver utveckla elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i 
skolan. 
Under satsningen kommer en större omorganisation av skolorna i Tidaholm genomföras. Vi ser här 
att satsningen är en möjlighet för pedagoger att hitta nya arbetsformer genom att samverka med 
sina nya kollegor.

Hökensåsskolan F-6 flytt till Rosenberg
Hökensåsskolan blir en 7-9 skola (Forsen och Hökensås flyttar samman)
Forsen blir en F-6 skola

Varför?
 I skolans uppdrag ingår att elever tillägnar sig faktiska kunskaper om hur ett demokratiskt 

samhälle fungerar och utvecklar förmågor för att aktivt kunna verka i och för demokratin. 
Det handlar också om att de får möjligheter att göra sina röster hörda och genom detta ges 
tillfälle att utöva inflytande över sitt lärande.

 Skolans arbete med demokratiuppdraget har en central roll i elevers lärande, oavsett ämne. 
Elever som upplever reellt inflytande i undervisningens innehåll engagerar sig mer, tar större 
ansvar och lär bättre.

 I skolans arbete blir det därför viktigt att skapa nödvändiga förutsättningar för alla elever 
att ges möjlighet att aktivt delta i frågor som rör dem själva och deras lärande. Det handlar 
om att eleverna blir delaktiga i och får inflytande över skolans verksamhet.

Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning identifierades utvecklingsbehov av elevers 
delaktighet och inflytande.

I beslut framkom att ett utvecklingsarbete behöver inledas, vi ser dock att utvecklingen vore 
gynnsam för samtliga verksamheter 

Ekedalen F-6

 Rektor behöver se till att eleverna görs delaktiga i planering och utvärdering av 
undervisningen för att skapa motivation och lärande samt tydliggöra syftet med 
undervisningen för eleverna. Skolinspektionens beslut 2019-09-13 Dnr-2018:9387
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Forsen skolan 7-9

 Rektorn och lärarna behöver utveckla ett arbetssätt där elever ges inflytande och görs 
delaktiga både i att planera och utvärdera undervisningen. Skolinspektionens beslut 2019-09-
09 Dnr-2018:9390

Beskriv konkret vad ni avser att göra samt under vilken tidsperiod
Vt 2020 skriver vi projektdirektiv samt projektplan enligt Tidaholms projektmodell. 
Projektdirektivet skrivs av beställaren skolchef Anneli Alm tillsammans med Malin Gustafsson 
folkhälsostrateg och Carina Ålebring Jonsson kvalitetsutvecklare. Projektets genomförandefas 
beräknas starta Ht2020 och avslutas Vt2022 och projektet beräknas utvärderas och överlämnas 
under Ht 2022

Projektdirektivet innehåller följande punkter:
 Projektnamn
 Beställare/Uppdragsgivare
 Bakgrund
 Förväntad nytta /effekter
 Projektets uppdrag
 Projektmål och leveranser
 Avgränsningar
 Beröringspunkter till andra projekt, uppdrag
 Planering genomförande samt uppföljning/rapportering
 Tid för projektets genomförande
 Prioritering-tid, resurser, kvalitet
 Överlämning
 Utvärdering av förväntad effekt/nytta
 Projektorganisation
 Projektbudget

Projektplan skrivs av utsedd projektgrupp/projektledare och innehåller följande punkter:
 Bakgrund
 Förväntad nytta /effekter
 Projektets uppdrag
 Projektmål och leveranser
 Avgränsningar
 Beröringspunkter till andra projekt, uppdrag
 Intressenter
 Beskrivning av genomförandet

-arbetssätt
-aktivitets -och tidsplan
-kvalitetssäkring och uppföljning
-kommunikation och rapporteringsrutiner
-överlämning
-kriterier för godkännande

 Risker
 Projektorganisation
 Projektbudget
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Vad är syftet med satsningen?

Att främja skolans arbete för elevers delaktighet och inflytande för att utveckla elevers förståelse 
och färdigheter att kunna vara aktiva medborgare och verka i och för demokratin både i och 
utanför skolan. Satsningen ska ge nya arbetssätt för att jobba aktivt med barnets mänskliga 
rättigheter i synnerhet genom artikel 12 i barnkonventionen.

Genom att alla som arbetar i skolan (Lgr11)

 främjar elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 
fysiska skolmiljön.

Genom att läraren (Lgr11)

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 
skolan,

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad,

 verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och 
utrymme i undervisningen,

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som präglar ett demokratiskt samhälle.

Alla som arbetar i skolan (Gy11)

 gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Genom att läraren (Gy11)

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande,
 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen,
 uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det,
 låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och
 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.

Rektor ansvarar för (Läroplanen för vuxenutbildningen)

 att verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas

Inflytande och samråd Skollag (2010:800)
Allmänt om barnens och elevernas inflytande
9 §   Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor 
ska även i övrigt stödjas och underlättas.
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Vilken är målgruppen för satsningen?
Barn och elever i följande verksamheter

 Förskolan antal barn ca. 700 barn
 Grundskolan och fritidshemmet ca. 1725 elever
 Gymnasiet ca. 300 elever
 Vux ca.300 vuxen elever

Totalt antal barn, elever, vuxna

Beskriv satsningens totala kostnader och precisera folkhälsorådets tänkta kostnader
Satsningen innefattar kompetensutveckling samt workshops för samtlig personal i Barn -och 
utbildningens förvaltningens verksamheter. Komptensutvecklingstid samt förtäring (fm och em. fika) 
under 3 år för all personal uppskattas till

Antal personal
 Förskolan personal ca. 117
 Grundskolan och fritidshemmet Hökensås (ca. 100) Treklövern (ca.30) Forsen ca (ca.100) 
 Gymnasiet ca. 50
 Vux ca 12

Totalt antal personal ca.409

Folkhälsorådets tänkta kostnader är arvode till forskare totalt 174 900 kr för 3 år med fördelningen 
enligt nedan:
2020
Vt forskare 10% ca. 31 800kr
Ht forskare 10% ca. 31 800kr
2021 
Vt forskare 10% ca. 31 800kr
Ht forskare 10% ca. 31 800kr
2022
Vt forskare 10% ca. 31 800kr
Ht forskare 5% ca. 15 900kr 

Totalt 3 år 174 900 kr (folkhälsorådet)

Kompetensdagar med föreläsning/workshop 2 dagar för 409 pedagoger 409pers X 8h X genomsnitts 
lön = 716 000 kr
Samverkan mellan föreläsningstillfällena (mötestid) för 409 pedagoger 409pers X 8h X lön= 716 000kr
Kollegialt lärande för 409 pedagoger 409pers X 2h X lön = 179 000
För- och eftermiddagsfika vid båda föreläsningstillfällena 409pers X 2 tillfällen X (120X2) = 240 kr = 
196 320kr

Totalt 3 år 1 807 320 kr (barn- och utbildning)
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Beskriv hur satsningen kan kopplas till ett eller flera av folkhälsorådets prioriterade områden:
- Tidiga insatser
- Psykisk hälsa
- Ett aktivt och delaktigt liv
När det gäller effekterna av elevdelaktighet för skolan som organisation framhåller Magers och 
Nowaks forskningssammanställning att i en femtedel av studierna skedde reella förändringar, bland 
annat genom att regler och rutiner ändrades och förbättrades. Mer än tre fjärdedelar av studierna 
påvisade ett ökat engagemang för den egna skolan, till exempel bättre attityder gentemot skolan, 
ökad känsla av att vara en del av skolans gemenskap samt ökad glädje och tillfredsställelse i skolan. 
Ungefär häften av studierna rapporterade att skol- och klassrumsklimatet hade förbättrats och att 
kränkande behandling minskat. Eleverna upplevde i mer än två tredjedelar av studierna att de blev 
lyssnade till och när de själva fick vara med i beslutsfattandet hade de även större acceptans för de 
beslut som fattades. 
Skolverket https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-
skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA
/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx

Satsningen är således ett tidigt främjande arbete som tar tillvara barn och ungas rätt till delaktighet, 
och som tydligt kan kopplas till arbetet för en trygg skola och fullföljda studier, något som i stor 
utsträckning har en positiv påverkan på hälsan.

Arbetet är också ett sätt att jobba med barnets mänskliga rättigheter och särskilt artikel 12 som 
handlar om delaktighet och inflytande. Barn har rätt att ges information och att tycka till och påverka 
sitt liv. När barnkonventionen blir lag 2020 stärks barnets rättigheter ytterligare, och satsningen blir 
ett sätt att lyfta barn och ungas tankar om sin skolgång.

Hur kommer arbetet att fortsätta efter att folkhälsorådet avslutat sin medverkan?
Under projektet kommer hållbara strukturer arbetas fram och dokumentation av projektet kommer 
att ske löpande med fokus på att nyanställda i verksamheter enkelt ska kunna få en överblick i hur 
skolan i Tidaholms kommun arbetar för att främja barn och elevers delaktighet och inflytande.
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2019/447 Folkhälsorådet

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

Medborgardialog i komplexa frågor

Ärendet
Kommunledningen i samverkan med folkhälsostrategen vill genomföra en 
satsning på fortbildning i medborgardialog. Satsningen ska riktas till personer 
verksamma inom olika sakområden i kommunen.

Tanken är en utvecklingsdag där första halvdagen är en föreläsning kring 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor för förtroendevalda, chefer och 
arbetsledare. Den andra delen är en handledning och workshop som blir mer 
konkret i arbetsmetoden för utvalda nyckelpersoner.

Syftet är att ge inspiration och konkreta verktyg i att möta invånare och 
invånares behov i olika frågor. 

Utvecklingsarbetet är ett sätt att i praktiken förverkliga den policy kring 
medborgardialog som kommunen har fastslagit.

Folkhälsostrategen och kvalitets- och utvecklingsstrategen har tidigare 
medverkat i en utbildning med SKL (Medborgardialogsprojektet) och 
Dialogues och ser att det koncept som genomfördes då också skulle passa väl 
i kommunen för detta ändamål. För att genomföra satsningen behövs en 
budget: 

Kostnad för föreläsare: 20 000 kronor.
Kringkostnader (resa, fika, lokal etc.): 10 000 kronor.
Sammanlagt: 30 000 kronor.

Utredning
Ett av folkhälsorådets målområden är ett aktivt och delaktigt liv. Att skapa 
möjlighet till dialog med invånare kring komplexa frågor är viktigt för att möta 
utmaningar för ett socialt hållbart samhälle, och skapa delaktighet och 
engagemang. Alternativet kan vara att det uppstår missförstånd eller konflikt. 

Bara med hjälp av invånarna själva kan deras perspektiv komma med i arbetet 
och skapa bästa möjliga lösningar baserade på verkliga behov. Delaktighet, 
egenmakt och möjlighet att påverka sitt liv är också viktiga faktorer för 
upplevelsen av hälsa. 

Barnrättsbedömning
Utvecklingen av kompetens kring medborgardialog i komplexa frågor kan 
beröra barn genom att barn och ungas villkor är aktuella i framtida ämnen för 
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dialog, alternativt att dialogen är direkt riktad till målgruppen barn. Att fler får 
kunskap och kan jobba med medborgardialog är kopplat till arbetet för artikel 
12, barn och ungas delaktighet.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 30 000 kronor till utvecklingsarbetet 

med medborgardialog.
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Socialt hållbarhetsprogram

Ärendet
Idag finns ett strategiskt folkhälsoprogram i kommunen som är beslutat i 
kommunfullmäktige att gälla år 2015-2020. Efter 2020 löper detta 
övergripande dokument ut, vilket föranleder att se över behovet av ett nytt 
liknande dokument.

Syftet med dokumentet är att sätta den övergripande riktningen för 
folkhälsoarbetet i kommunen, vilka förhållningssätt som ska råda, aktuella 
målgrupper och målområden etc.

Beslutsunderlag
 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2010, folkhälsoplanerare Therese 

Falk, 2014-11-03.

Utredning
Ett kommunövergripande dokument för folkhälsoarbetet ska vara ett stöd för 
förvaltningar och nämnder. För att inte skapa parallella processer kan ett sätt 
att lyfta folkhälsofrågorna vara att se gemensamma nämnare med arbetet för 
social hållbarhet och Agenda 2030, som har implementerats i rådande 
målstruktur.

Barnrättsbedömning
Arbetet för folkhälsa och social hållbarhet berör i stor omfattning barn och 
unga. Inför framtagandet av ett övergripande dokument är det viktigt att titta 
närmare på behoven hos målgruppen för att sätta relevanta mål för framtiden.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet ger folkhälsostrategen i uppdrag utreda möjligheten att 

ta fram ett socialt hållbarhetsprogram.
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Inledning 
Folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun har en politisk styrning och består av ett 
strategiskt och långsiktigt arbete med företrädesvis hälsofrämjande inriktning. 
Utöver kommunens vision om att ”I Tidaholm skall man leva och bo i en god 
livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och 
företag”, utgår arbetet från folkhälsoavtalet mellan Västra Götalandsregionen 
och Tidaholms kommun, Västra Götalandsregionens åtgärdsplan för en jämlik 
hälsa i regionen samt det nationella övergripande folkhälsomålet med dess 
elva delmålsområden.1 

Therese Falk 
Folkhälsoplanerare   

1 Det strategiska folkhälsoprogrammet 2015-2020 antogs av kommunfullmäktige 
2014-11-03. 
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Sammanfattning 
Det strategiska folkhälsoprogrammet 2015-2020 presenterar Tidaholms kom-
muns politiska viljeriktning för det lokala folkhälsoarbetet för denna period. 
Programmet lägger fram kommunens förhållningssätt för folkhälsoarbetet samt 
de mål och styrdokument som ligger till grund för det. 
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Strategiskt förhållningssätt 
Många faktorer påverkar en människas hälsa (se figur nedan). Kommunens 
folkhälsoarbete har därför en strategisk hållning och ett helhetsperspektiv i 
syfte att främja hälsan bland invånarna. Arbetet fokuserar på att skapa förut-
sättningar för en god hälsa.  

Kommunens målsättning är att folkhälsoarbetet ska vara fullständigt integrerat 
i varje förvaltning och nämnd. Varje individ har dock ett eget ansvar för sin 
hälsa.  

Indikatorer 
Tidaholms kommun arbetar för hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborgs vis-
ion att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige till år 2020. Det arbe-
tet2 ska i första hand bedrivas utifrån tre prioriterade indikatorer som i nuläget 
är relevanta för kommunen:  

 Behörighet till gymnasieskolan 
 Nedsatt psykiskt välbefinnande 
 Övervikt och fetma (hos barn) 

2 Detta utesluter inte att andra folkhälsorelaterade indikatorer kan komma att följas upp och arbetas med 
under perioden 2015-2020. 
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Prioriterade målgrupper och folkhälsomål 
Målgrupper 
Det lokala folkhälsoarbetet omfattas av alla kommunens invånare i samtliga 
åldersgrupper, dock prioriteras riktade insatser för barn i tidiga åldrar. 

Folkhälsomål 
Tidaholms kommuns folkhälsomål utgår från kommunens fyra målområden: 
attraktiv kommun, medborgaren i fokus, näringsliv och boende. Respektive 
målområde har inriktningsmål och effektmål. De aktuella effektmålen relate-
rade till folkhälsa framkommer i verksamhetsplanen för lokalt folkhälsoarbete. 
Verksamhetsplanen löper under en tvåårsperiod. 

  

Målområde Inriktningsmål Ansvarig nämnd 

Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt med-
verka till att skapa förutsättningar för 
det goda livet 

Kommunstyrelsen 
och berörda nämnder  

Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall 
uppleva en känsla av delaktighet, 
meningsfullhet och trygghet 

Kommunstyrelsen 
och berörda nämnder 
 

Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv 
och främjande kraft för näringslivet 

Kommunstyrelsen 
och berörda nämnder 

Boende Tidaholms kommun skall medverka till 
att öka tillgången på ett bra och varie-
rat boende för alla 

Kommunstyrelsen 
och berörda nämnder 
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Lokalt folkhälsoråd och finansiering av folkhälsoinsatser 
I kommunen finns ett folkhälsoråd bestående av lokala och regionala ledamö-
ter och ersättare samt ledande tjänstemän3. Vid behov kan andra aktörer ad-
jungeras. Kommunalråd är tillika ordförande för folkhälsorådet och region före-
trädare är tillika vice ordförande. Utöver de ordinarie mötena har folkhälsorå-
det en utvecklingsdag en gång per år. 

Under folkhälsorådet finns organisationsmässigt det lokala brottsförebyggande 
rådet. 

Kostnaden för folkhälsoinsatserna delas lika mellan kommunen och Västra 
Götalandsregionen. Beloppet disponeras av folkhälsorådet. 

Folkhälsoarbetets styrdokument i Tidaholms kommun 

Folkhälsoavtal 
Det finns ett folkhälsoavtal mellan Tidaholms kommun och Västra Götalands-
regionen.  Utöver detta finns HSN Skaraborgs strategiska folkhälsoplan. 

På politisk nivå innefattar det lokala folkhälsoarbetet en samverkan mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Ett folkhälsoavtal4 finns mellan 
Tidaholms kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg vars syfte är 
att genom samverkan främja för en god och jämlik hälsa hos kommuninvånar-
na på långsiktig basis. I första hand avser arbetet hälsofrämjande insatser.  

En av utgångspunkterna för det gemensamma folkhälsoarbetet är hälso- och 
sjukvårdnämndens Skaraborgs strategiska folk-
hälsoplan med målet att ”invånarna i Skaraborg 
ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020”. 

Åtgärdsplan för jämlik hälsa 
Västra Götalandsregionen har en gemensam åtgärdsplan för en jämlik hälsa. 

Ett av Västra Götalandsregionens grundläggande uppdrag är att bidra till en 
god hälsa hos hela befolkningen i regionen. Det finns dock tydliga sociala 
skillnader i hälsa där de som lever i utsatta socioekonomiska förhållanden 
visar på ett sämre hälsotillstånd än hos befolkningen i helhet. För att vi ska 
kunna skapa förutsättningar i samhället för en social hållbar utveckling måste 
hälsoklyftorna minska. 

3 Ledande tjänstemän består av kommunchef, vårdcentralschef, klinikchef för lokal folktandvård och folkhäl-
soplanerare. 
4 Styrdokumentet ’Avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg 
och Tidaholms kommun’. 

Invånarna i Skaraborg ska ha 
bäst hälsa i Sverige år 2020 
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Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 
antog under hösten 2013 dokumentet ’Samling 
för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i 
Västra Götaland’. Styrdokumentet presenterar 
konkreta åtgärder för en jämlik hälsa i region-
en. Dessa åtgärder har tagits fram tillsammans 
med flera samhällsaktörer som till exempel 
Arbetsförmedlingen, frivilligsektorn, Försäk-
ringskassan, kommuner, Länsstyrelsen med 
flera. Tidaholms kommun har varit en av kom-

munerna som aktivt delaktigt i att ta fram styrdokumentet.  

Arbetet i Samling för social hållbarhet i regionen har utgått från det nationella 
folkhälsopolitiska målet och är ett utförande av regionens folkhälsopolitiska 
policy som, i sin tur, utgår från Västra Götalandsregionens vision om ’Det goda 
livet’. 

Arbetet har resulterat i identifiering av de förhållanden, omständigheter och 
situationer som bedöms vara de mest avgörande för att påverka en minskning 
av skillnaderna i hälsa inom regionen.  

”Ett nedsatt hälsotillstånd har betydelse för varje individs förmåga att kunna 
delta och engagera sig i samhällsfrågor vilket ytterst blir en fråga om möjlig-
heten till demokratiskt inflytande. En ökande ojämlikhet i hälsa är ett hot mot 
väsentliga samhälleliga mål”.5 

Nationella strategiska folkhälsoområden 
Tidaholms kommuns folkhälsoarbete utgår även från det nationella övergri-
pande folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen” och de nationella strategiska folkhälsoom-
rådena med respektive gruppering av de elva målområdena. Dessa folkhälso-
områden är goda livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor, samt 
området alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel. 

A. Goda livsvillkor 
Har som syfte att skapa möjligheter till en bra start i livet. Exempel på åtgärder 
inom området är att främja hemmiljön och miljön i förskolan och skolan samt 
att nå en utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete. 

Goda livsvillkor är det viktigast av de tre strategiska områdena då de är fun-
damentet för att folkhälsan ska bli bättre. De skapar även villkor för en bättre 
hälsa även inom de två strategiska områdena nedan. 

B. Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor 
Har som syfte att skapa hälsofrämjande livsmiljöer med fokusering på den 
fysiska och psykosociala miljö där vi bor, arbetar och fördriver vår fritid.  

5 Ur dokumentet ”Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen” 
(Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen). 
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C. Alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel (ANTDS) 
Avsikten är att samhällets ingripande ska minska bruket av alkohol och tobak, 
ge ett narkotika- och dopningsfritt samhälle och minska skadeverkningarna av 
orimligt stort spelande. 

Strategiskt folkhälsoområde Folkhälsans elva målområden 

Goda livsvillkor Delaktighet och inflytande i samhället (MO1) 
Ekonomiska och sociala förutsättningar (MO2) 
Barns och ungas uppväxtvillkor (MO3) 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (MO6) 

Hälsofrämjande livsmiljöer 
och levnadsvanor 
 

Hälsa i arbetslivet (MO4) 
Miljöer och produkter (MO5) 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (MO6) 
Skydd mot smittspridning (MO7) 
Sexualitet och reproduktiv hälsa (MO8) 
Fysisk aktivitet (MO9) 
Matvanor och livsmedel (MO10) 

Alkohol, narkotika, tobak, 
dopning och spel (ANTDS) 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (MO6) 
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (MO11) 
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Källförteckning 
Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa 
– allas ansvar. 2010. 

Tidaholms kommun. Inriktningsmål och effektmål för Tidaholms kommun 
2014-2017. (Under bearbetning). 

Tidaholms kommun. KF-protokoll § 168. Inriktningsmål för prioriterade utveckl-
ingsområden. 2013-12-16.  

Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen. Avtal om lokalt folkhälso-
arbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg och Tidaholms 
kommun. 2011. 

Västra Götalandsregionen. Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik 
hälsa i Västra Götaland.  September 2013. 

Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Strategisk plan för 
folkhälsoarbete – Skaraborg. Juni 2010. 
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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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-28

Ärendenummer
2019/449 Folkhälsorådet

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

Mötestider 2020

Ärendet
Folkhälsorådet ska besluta om en mötesplan för 2020. Förslaget till 
sammanträdestider är: 

 17 februari kl. 8.30-10.30
 13 maj kl. 9-15 (utvecklingsdag)
 24 september kl. 8.30-10.30
 7 december kl. 8.30-10.30

Barnrättsbedömning
Ärendet är ett informationsärende och bedöms inte i direkt mening beröra 
barn.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att anta mötesplanen enligt förslaget.
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