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2020/56

§ 1 Budget
Sammanfattning av 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.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Justerandes sign

4

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Folkhälsorådet

2020/59

§ 2 Verksamhetsberättelse 2019
Sammanfattning av ärendet
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.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att anta verksamhetsberättelsen för 2019 och
att översända den till östra hälso- och sjukvårdsnämndens kansli.
Sändlista
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 3 Utvecklingsmedel - Fortbildning barnrätt
Sammanfattning av 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 barnens 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.
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).
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att avsätta 80 000 kronor till arbetet med barns
rättigheter.
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§ 4 Information om länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen informerar om att ett förslag till länsgemensam
handlingsplan för suicidprevention för 2020-2025 har gått på remiss till
kommunen. Social- och omvårdnadsnämnden som har tagit emot remissen
har inte sett någon anledning att lämna några synpunkter, och har därför inte
lämnat svar på remissen.
Planen tar bland annat upp vikten av att ha en lokal handlingsplan för
suicidprevention.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna samt
önskar att löpande få information om arbetet på lokal nivå.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 5 Återkoppling av dialog i Skaraborgs folkhälsoråd
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen gör en återkoppling av de dialoger som har varit i
Skaraborgs folkhälsoråd under 2019. Dialogerna är baserade på en
rekommendation från de forskare som följt folkhälsoarbetet i Skaraborg utifrån
organisationen med en folkhälsostrateg och ett folkhälsoråd i varje kommun.
Folkhälsorådet tar del av resultatet som de olika råden har kommit fram till,
och funderar över hur arbetet i rådet på lokal nivå ytterligare kan stärkas.
I dialogen framkommer både viktiga arbetsområden, och frågor som rådet kan
jobba vidare med för att stärka sin roll. Områdena prioriteras.












Medborgardialog – delaktighet.
5 röster
Implementering – följ upp!
5 röster
Hur går det med skolfrånvaron?
4 röster
Orosanmälningar – varför en ökning?
4 röster
Närvaro och engagemang i rådet.
3 röster
Tidiga insatser – långsiktighet för barn och unga.
3 röster
Det vi gör måste synas.
2 röster
Spridning av hälsoveckor (HIT)
2 röster
Förslag: remiss på frågor med folkhälsoperspektiv skulle
kunna lyftas i rådet.
1 röst
Tydligare prioritet mellan strategisk nivå och operativ
nivå. Hur hänger insatserna ihop?
1 röst
Rådet är en kopplingscentral som ger information om
arbetet i kommunen. Detta är viktigt för utomstående aktörer.

Resultatet tas med till kommande utvecklingsdag.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 6 Folkhälsostrategens information
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen informerar om att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har
gjort en beställning på ett folkhälsobokslut i Skaraborg. Varje kommun
kommer att bidra med statistik och indikatorer från aktuella områden på lokal
nivå.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign
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§ 7 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens information
Sammanfattning av ärendet
Iowan Hedeldahl (V), representant för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden,
informerar om att utbudet av tjänster ses över på Mariestads sjukhus.
Det är svårt att bemanna verksamheten inom psykiatrin. Det är brist på läkare,
sjuksköterskor, psykologer osv. Invånarna vill samtidigt ha utökad service.
Digitalisering av vården är aktuell, men det är ett komplext område.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 8 Närhälsans information
Sammanfattning av ärendet
Åsa Ålebring, vårdcentralschef, informerar om att den senaste rekryteringen
av olika tjänster till Närhälsan har gått bra och att läget nu är stabilt.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign
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§ 9 Folktandvårdens information
Sammanfattning av ärendet
Jerry Sandström, klinikchef på Folktandvården, informerar om att kliniken är
fullbemannad. I Skaraborg är det dock ont om klinikchefer.
Ombyggnationen av vårdcentralen har medfört att det inte längre går att gå i
tunneln från äldreboendet Solvik till Närhälsan och Folktandvården.
Regionfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet kring hur länge
invånare i Västra Götaland får gratis tandvård. Tidigare har det varit 24 år i
regionen, medan det är 23 år i övriga landet.
Det finns inte längre finansiering hos Östra hälso- och sjukvårdsnämnden för
klinikernas arbete med tandborstning på förskolor. Klinikerna kommer dock att
finansiera detta på egen hand, och arbetet kan fortsätta som tidigare.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 10 Nämndernas information
Sammanfattning av ärendet
Bengt Karlsson (S), kultur- och fritidsnämnden, informerar om:
−
att medborgarundersökningen visar goda resultat trots anpassningar
av vissa verksamheter.
−
att de statliga medlen som tidigare har tilldelats kommunen för
lovaktiviteter inte finns kvar. Trots det kommer kolloverksamheten att
fortsätta.
Tony Pettersson (S), samhällsbyggnadsnämnden, informerar om:
−
att nämnden ser över sin plan för att skydda människors hälsa och
miljön.
Lena Andersson (S), barn- och utbildningsnämnden, informerar om:
−
de politiska diskussionerna kring budget och verksamhetsplan för
nämndens arbete.
Anna Zöögling (S), social- och omvårdnadsnämnden, informerar om:
−
samarbetet med barn- och utbildningsnämnden kring det höga antalet
orosanmälningar för barns hälsa.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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