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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-06

Ärendenummer
2020/56 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.

Från 2020 års budget har hittills 63 600 kronor avsatts till arbetet med 
delaktighet i skolan.

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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Verksamhetsberättelse 2019

För att redovisa de folkhälsosatsningar som skett i samverkan mellan 
Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen under 2019 har 
folkhälsostrategen skrivit en verksamhetsberättelse. I den lyfts särskilt vikten 
av ett långsiktigt och strategiskt arbete för folkhälsan, och några 
utvecklingsområden som exempel:

 En heltäckande barn- och föräldrastödsstruktur
 Fullföljda studier 
 Arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Beslutad verksamhetsberättelse ska översändas till östra hälso- och 
sjukvårdsnämndens kansli.

Beslutsunderlag
 ”Verksamhetsberättelse Tidaholms kommun”, folkhälsostrateg Malin 

Gustafsson, 2020-02-06.

Barnrättsbedömning
Folkhälsorådets satsningar under 2019 har i stor utsträckning omfattat 
målgruppen barn och unga.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att anta verksamhetsberättelsen för 2019 och 

att översända den till östra hälso- och sjukvårdsnämndens kansli.
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Avd. folkhälsa/Skaraborgsenheten
Västra Götalandsregionen

Folkhälsoarbetet i 
Tidaholms kommun
Verksamhetsberättelse – 2019
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Innehåll
Inledning                                                                                                                                                             

Del 1 - Uppföljning av folkhälsoavtalet                                                                                                            4

Del 2 - Prioriterat lokalt folkhälsoarbete                                                                                               6
         
            Folkhälsorådets ekonomiska slutrapport                                                                                           8

Del 3 - Eventuell bilaga med ytterligare information                                                                             10

_________________________

Verksamhetsberättelsen har godkänts av folkhälsorådet i Tidaholms kommun den 2020-02-17

Anna-Karin Skatt (S) Theres Sahlström (M)
Folkhälsorådets ordförande Folkhälsorådets vice-ordförande
Tidaholms kommun Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
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Inledning

Enligt avtalet om lokalt folkhälsoarbete ska det varje år sammanställas en verksamhetsberättelse för respektive kommun i Skaraborg som 
beskriver en uppföljning av dess åtagande i folkhälsoavtalet, samt utvalda delar av det föregående årets planerade folkhälsoarbete. 

Folkhälsoarbetet ska, så som det står i avtalet, ”innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor, livsmiljöer 
och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå 
från befolkningens behov.”

Syftet med verksamhetsberättelserna
Att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunerna och andra intressenter ska få en enkel och överskådlig bild över det folkhälsoarbete som 
har genomförts under året i respektive kommun och i Skaraborg.

Att ge underlag för dialog och vägledning för beslut, uppdrag och insatser.
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Del 1  
Uppföljning av folkhälsoavtalet

Åtaganden i avtalet Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Inlett
processen för att 

uppfylla åtagandet

Motivering till svaret

Folkhälsoarbetet ska vara 
långsiktigt och utgå från 
befolkningens behov

☒ ☐ ☐ ☐ Under 2019 har tydligare formulerats hur folkhälsorådets medel 
kan användas till långsiktiga och strategiska satsningar.

Folkhälsoarbetet ska ha 
tydliga mål och en tydlig 
uppföljning

☐ ☒ ☐ ☐ Folkhälsoarbetet är ett brett förankrat arbete, vars mål finns 
integrerade i strategisk plan och olika verksamheters planer. 
Under 2019 beslutas att utreda behovet av en plan för social 
hållbarhet och folkhälsa.

Folkhälsoarbetet ska 
bygga på systematiska och 
målinriktade insatser

☐ ☒ ☐ ☐ Folkhälsoarbetet består till största del av systematiska insatser 
på strategisk nivå. Delvis, för att uppmana till ett brett arbete för 
folkhälsa som även inkluderar civilsamhälle med flera, delas 
också folkhälsomedel till insatser som beviljas via ansökningar.

Folkhälsoarbetet ska vara 
integrerat i ordinarie 
verksamhet

☒ ☐ ☐ ☐ Folkhälsoarbetet är en naturlig del i arbetet i kommunen.

Styrning och ledning av 
folkhälsoarbetet ska vara 
integrerat i kommunens 
ledningssystem

☒ ☐ ☐ ☐ En god folkhälsa är ett av kommunens strategiska mål, vilket 
följs upp i kommunens styr- och ledningssystem.
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Åtaganden i avtalet Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Inlett
processen för att 

uppfylla åtagandet

Motivering till svaret

Kommunen ansvarar för 
att ta fram en långsiktig 
och strategisk planering för 
det lokala folkhälsoarbetet 
med framtagna 
behovsbilder och 
prioriteringar.

☒ ☐ ☐ ☐ Detta görs bland annat genom ett välfärdsbokslut varje 
mandatperiod och återkommande folkhälsostrategiska 
kartläggningar. 

Planeringen för 
folkhälsoarbetet ska 
innehålla uppföljningsbara 
mål/indikatorer

☐ ☒ ☐ ☐ Detta görs i viss utsträckning, men kan förbättras. Inför 2020 
planeras en hållbarhetsredovisning i kommunen kopplat till 
Agenda 2030.

Kommunen ska aktivt 
använda 
samhällsplanering och 
kommunal verksamhet för 
att främja befolkningens 
hälsa

☐ ☒ ☐ ☐ Detta görs i viss utsträckning, men kan förbättras genom än 
större systematik och analys av skillnader i jämlikhet.

Kommunen ska bidra med 
kunskaps- och metodstöd i 
folkhälsoarbetet

☐ ☒ ☐ ☐ Kommunala aktörer samverkar internt och externt för att lyfta 
och sprida folkhälsoperspektivet.
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Del 2 
Prioriterat lokalt folkhälsoarbete 
Följande områden har prioriterats under året:

Beskrivning
I detta avsnitt ges en översiktlig bild över områden (max 3) som har varit särskilt prioriterade under det aktuella året (utöver detta kan även 
ytterligare arbete ha genomförts inom andra områden).

Område 1: En övergripande barn- och föräldrastödsstruktur  Målgrupp: Barn, föräldrar och personal 

Aktuell status 
för arbetet

Process 
påbörjad/ 
pågående 

Process
slutförd

Samverkan med 
andra kommuner 

Samverkan med 
externa parter 

Samverkan med 
regionens 
verksamheter

Delfinansiering från 
folkhälsorådet

Planering ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

Implementering av insatser ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Arbete utifrån befintliga 
handlingsplaner

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Utformning av 
policy/rutiner/riktlinjer

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uppföljning/utvärdering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1) Tidiga insatser, 2) Psykisk hälsa och 3) Ett aktivt och delaktigt liv.
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 Övergripande kommentar om området

Arbetet med att skapa en övergripande och heltäckande föräldraskapsstruktur i kommunen är påbörjat, och samarbete sker mellan socialtjänst, förskola, 
skola, elevhälsa och vårdcentral. En kartläggning har ägt rum av befintligt stöd, så som till exempel barnhälsovård, tvärprofessionella team, 
familjecentralen, vilken visar att stödet är som mest täckande i de tidiga åldrarna men minskar i tonåren. I processen har också berörd personal och 
chefer samlats för att reda i hur kommunen kan förmedla en enhetlig bild av stöd till medborgarna, få en röd tråd för vårdnadshavare till barn 0-18 år och 
ett stöd som är både främjande och förebyggande. Arbetet tar fasta i oroande siffror över antal orosanmälningar som kommer in till socialtjänsten, samt 
ökande placeringskostnader av barn med stora behov av insatser.

Nu fortgår arbetet med att samla goda exempel från andra kommuner och för att se över möjligheter till koordinering och ett mer teamcentrerat arbete de 
samverkande parterna emellan.
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Område 2: Fullföljda studier  Målgrupp: Elever och personal 

Aktuell status 
för arbetet

Process 
påbörjad/ 
pågående 

Process
slutförd

Samverkan med 
andra kommuner 

Samverkan med 
externa parter 

Samverkan med 
regionens 
verksamheter

Delfinansiering från 
folkhälsorådet

Planering ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

Implementering av insatser ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Arbete utifrån befintliga 
handlingsplaner

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Utformning av 
policy/rutiner/riktlinjer

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uppföljning/utvärdering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 Övergripande kommentar om området

I kommunen pågår flera strategiska satsningar inom skolan för att öka förutsättningar för elever att fullfölja sina studier. Satsningen Fullföljda studier 
genom trygghet och studiero handlar om att främja trygghet och studiero genom systematik i arbetet mot kränkningar.

För att öka närvaron arbetar också ett tvärprofessionellt team med elever i årskurs 6-9 som har en problematisk frånvaro. Närvaroteamet är ett 
samarbete mellan skola, socialtjänst och ungdomsmottagning.

Under 2020 påbörjas också en forskningsbaserad treårig satsning på delaktighet och inflytande i alla skolformer vilket ska stärka förutsättningarna för alla 
elever att vara delaktiga i sin utbildning.
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Område 3: Arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld  Målgrupp: Medborgare och medarbetare

Aktuell status 
för arbetet

Process 
påbörjad/ 
pågående 

Process
slutförd

Samverkan med 
andra kommuner 

Samverkan med 
externa parter 

Samverkan med 
regionens 
verksamheter

Delfinansiering från 
folkhälsorådet

Planering ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒

Implementering av insatser ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐

Arbete utifrån befintliga 
handlingsplaner

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Utformning av 
policy/rutiner/riktlinjer

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uppföljning/utvärdering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 Övergripande kommentar om området

Arbetet med att skapa en samsyn kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld har inletts i kommunen. Nätverkssamverkan sker mellan socialtjänst, 
skola, elevhälsa, omvårdnad, arbetsmarknadsenhet, integration, vårdcentral, frivård och polis. I arbetet har gjorts en kartläggning av behov av kunskap 
kring våld samt rutiner i arbetet för att upptäcka och bemöta våldsutsatta. Därefter har genomförts en stor utbildningsinsats för kommunens personal 
kring våld och en ny planeras kring hedersförtryck. Parallellt arbetas fram en kommunövergripande strategi samt rutiner för de tre inriktningarna: 
barn/unga, vuxna och medarbetare. 
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Folkhälsorådets ekonomiska slutrapport

Har icke förbrukade medel överförts till nästkommande år?  

Ja     ☐

Nej   ☒

Återstående medel som inte har flyttats över till nästkommande år fördelas jämnt mellan Tidaholms kommun och Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.

Om de återstående medlen uppgår till mindre än 1000 kr så fördelas inte medlen mellan parterna.

Område Budget Förbrukat Återstående medel

Tidiga insatser 75 078

Psykisk hälsa 59 850

Ett aktivt och delaktigt 
liv

235 310

Övergripande arbete 13 672

Totalt 383 910 383 910
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Del 3

Eventuell bilaga med ytterligare information
Möjlighet finns att skicka med en bilaga med ytterligare information om folkhälsoarbetet som har genomförts. Har en sådan bilaga, i någon form, 
utformats?

Ja     ☐

Nej   ☒

Kontaktperson: Malin Gustafsson, folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se 
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Utvecklingsmedel – Barnrätt 

Ärendet
Kommunen har ett åtagande att arbeta aktivt för barnets olika rättigheter. 1 
januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket stärker den gällande 
konventionen ytterligare.

Kommunen har 2015 utbildat ett stort antal förtroendevalda, tjänstepersoner, 
skolpersonal och barnrättsombud i barnets rättigheter. Under efterföljande år 
har även beslutats om en kommunövergripande policy för barnets rättigheter 
samt att införa barnrättsbedömningar i tjänsteskrivelserna. 

Arbetssättet med att införa barnrättsperspektiv inför politiska beslut har 
aktualiserats på nytt under 2019 då en utredning gjorts och en ny rutin har 
tagits fram.

För att upprätthålla det arbete som påbörjats i kommunen och för att möta de 
behov som finns kring fortbildning efter att barnkonventionen blivit lag behövs 
ytterligare handledning till förvaltningarna. De behov som väckts finns bland 
annat hos omvårdnad, kommunledning och skola, samt kommunens nätverk 
för samverkansfrågor kring barn och unga.

Utredning
I kommunen har många fått en basutbildning i barnrätt men saknar mer 
fördjupande utbildning och exempel tagna från respektive verksamhet. Med 
hjälp av en särskild utbildare i barnrättsfrågor kan tid avsättas till handledning 
och föreläsningar som komprimeras till 2-3 dagar riktat till olika grupper, till en 
kostnad på 80 000 kronor (30 000-40 000 per dag beroende på upplägg). 

Barnrättsbedömning
Arbetet för att kunskapshöja kommunens personal inom barnrätt är viktigt för 
att i praktiken kunna forma verksamheter och insatser utifrån barnets 
rättigheter samt förbereda inför politiska beslut som rör barn.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att avsätta 80 000 kronor till arbetet med barns 

rättigheter.
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Återkoppling dialogmöte
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UTREDNING VÅREN 2018 
Kartläggning och analys av lokalt folkhälsoarbete

Syftet var 
 att beskriva rekommendationer för verksamhetsutveckling och 

förtydligande av Skaraborgsenhetens uppdrag kring utveckling 
inom det lokala folkhälso-/socialt hållbarhetsarbetet i Skaraborg 
(lokalt, regionalt och nationellt folkhälso- och socialt 
hållbarhetsarbete – med fokus på Skaraborgsenhetens och 
folkhälsostrategernas uppdrag)

 att pröva för-och nackdelar med olika former av organisering med 
fokus på Skaraborgsenhetens organisering/tillhörighet internt 
alternativt utanför Västra Götalandsregionen
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Genomförande
Intervjuer av 18 personer:

Kommunchefer, förvaltningschefer, förbundsdirektör Skaraborgs 
kommunalförbund, högskolan i Skövde, politiker, folkhälsostrateger, 
chefer folkhälsa VGR

Enkät skickades ut till:
Tjänstepersoner Skaraborgsenheten och Skaraborgskommunalförbund

Workshop:
Skaraborgsenheten
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Resultat
Skaraborgsenhetens övergripande styrkor: 

Välförankrad och uppskattad
Skaraborgsenhetens organisationsform är en styrka som man är positiv 
till
Arbetar strukturerat kring styrning, uppföljning, utveckling och 
arbetsmiljö. 
Arbetar utifrån tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. 
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Fortsättning resultat

Fördelar enligt de intervjuade kommunrepresentanterna
tillgång till en bredare och djupare kompetens
en högre professionalism och ett starkare genomslag 
gav uttryck för en utökning av det delregionala arbetet samtidigt goda 
förutsättningar för en lokal anpassning  
förutsättningar för kontakter och impulser från Västra 
Götalandsregionen och omvänt
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Rekommendation:

Hur kan folkhälsoråden, metodmässigt eller på annat sätt, förstärkas 
och utvecklas som en viktig arena för gränsöverskridande samverkan 
på lokal nivå?
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Dialogmöten med folkhälsoråden i Skaraborg

Dialogfråga:

Vad är viktigt för att vi ska få ut största nytta 
av folkhälsoråden?
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SAMMANFATTNING AV DIALOGMÖTEN

Prioritera:
Kartläggning, Fakta, Behov – lokalt fokus, Lyhördhet, Medborgardialog – delaktighet, Ta del av goda exempel, ”Håll i – 
Håll ut – Håll om”, Uppföljning

Bred representation: 
Närvaro, Strategisk nivå, Nämnder – förvaltningar, Engagemang, Genomsyra, SAM -verkan, -syn, -arbete, -ordning

Kopplingscentral:
Kunskap ut och in mellan förvaltningar, nämnder men också andra representanter, Kommunikation, Region<-

>Kommun, Synliggöra

Organisation:
Styrkedja tydliggör ansvaret för det operativa arbetet – verkstad, Implementering, Del av vardagligt arbete – Ske brett i 
organisationen
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ANALYS AV FORSKARE

Håll er på vägen

Se upp för skyltfönster

Förneka inte en komplex värld – ”både-och” snarare än ”antingen-eller”

”Bocka av mentalitet” – implementering genomförs utifrån utförarnas erfarenhet

Lösningen finns i – mångfald av samverkansparter/många perspektiv -> långsamt

Reflekterande handling/integrerad analys – Learning by doing
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Arbetsgång

Rekommendation Dialog i 
folkhälsoråd

Sammanfattning 
och analys av 

forskare

Reflektion i 
folkhälsoråd

Nästa steg för 
folkhälsorådets 

utveckling
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Dialogfrågor:

1. Vad är viktigt att reflektera över i 
vårt folkhälsoråd utifrån 
sammanfattningen?

2. Vad är nästa steg för oss? 
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SAMMANFATTNING AV DIALOGMÖTEN

Prioritera:
Kartläggning, Fakta, Behov – lokalt fokus, Lyhördhet, Medborgardialog – delaktighet, Ta del av goda exempel, ”Håll i – 
Håll ut – Håll om”, Uppföljning

Bred representation: 
Närvaro, Strategisk nivå, Nämnder – förvaltningar, Engagemang, Genomsyra, SAM -verkan, -syn, -arbete, -ordning

Kopplingscentral:
Kunskap ut och in mellan förvaltningar, nämnder men också andra representanter, Kommunikation, Region<-

>Kommun, Synliggöra

Organisation:
Styrkedja tydliggör ansvaret för det operativa arbetet – verkstad, Implementering, Del av vardagligt arbete – Ske brett i 
organisationen
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